




جح 25
: هدنسیون

يراتخم اضر 

: یپاچ رشان 

رعشم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

22جح 25

باتک 22تاصخشم 

یلاعملا يدحإ  هالُع  نم  هذه  22همدقم :

یناریا جاّجح  تسرپرس  اب  وگتفگ  رد  جح 25  ياهیگژیو  25هعیلط :

رامشزور شرازگ  لّوا : 31لصف 

«1  » هدعق يذ  31هبنشود 15 

31هراشا

نیتسخن ناوراک  31زاورپ 

یسراف هرامش  نیتسخن  31راشتنا 

هدعق يذ  هبنش 16  32هس 

32هراشا

جح نارازگراک  اههثعب و  ياهورین  32تمیزع 

هتشذگ نارود  رد  جح  رفس  33تالکشم 

هدعق يذ  34هبنشراهچ 17 

34هراشا

زامن مامتا  رصق و  نیب  رییخت  ياولبلا  ّماع  34هلأسم 

هنیدم رد  روضح  بادآ  زا  یخرب  ندرکن  35تیاعر 

هّدج ضایر و  35ياهراجفنا 

لصیف کلم  یناهج  36هزیاج 

هدعق يذ  هبنش 18  36جنپ 

36هراشا

هرّونم هنیدم  هب  یناریا  جاّجح  تسرپرس  37دورو 
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هثعب یگنهامه  ياروش  هسلج  38نیلوا 

رئاز هرامش  نیتسخن  38راشتنا 

شیپ لاس  دصکی  رد  هکم  رد  یسراف  هیرشن  نیتسخن  39رشان 

هنیدم رد  لیمک  ياعد  مسارم  نیلوا  40يرازگرب 

تارایز هیعدا و  ندناوخ  41حیحص 

هنیدم هب  عجارم  ياههثعب  ياضعا  44دورو 

هدعق يذ  45هعمج 19 

45هراشا

هنیدم رد  هبدن  ياعد  45يرازگرب 

هثعب یمومع  ینارنخس  45مسارم 

جح باتک  نیودت  یگنوگچ  يارب  هیقف  ّیلو  هدنیامن  اب  46رادید 

جح نویناحور  درکلمع  46یبایزرا 

عیقب رد  تیدودحم  46قییضت و 

بیرغ 47عیقب 

نارئاز زا  هتفر  تقرس  هب  غلابم  47شیازفا 

هنیدم رد  نایناریا  روضح  نامز  هب  تعاس  هدزاود  47شیازفا 

لاسما جح  هحولرس  يروحم » نآرق  »48

يوبن دجسم  نحص  ياهولبات  يور  کحضم  ِیسیون  49یسراف 

هدعق يذ  50هبنش 20 

50هراشا

ناتسبرع رد  ناریا  یگنهرف  هتفه  50عورش 

ضایر رد  ناریا  یگنهرف  هتفه  تبسانم  هب  روهمج  سیئر  51مایپ 

ضایر رد  لصیف  کلم  زکرم  زا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ریزو  51رادید 

هیقف ّیلو  هدنیامن  52ياهرادید 
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ناتسبرع هب  یناریا  جاجح  یکشزپ  قباوس  53لاقتنا 

ناتسبرع هب  یقارع  جاّجح  ناوراک  نیلوا  54تمیزع 

هرّونم هنیدم  رد  نآرق  اب  یبش  54مسارم 

نیمرح رد  روضح  بادآ  زا  ياهراپ  ندرکن  55تیاعر 

هنیدم رد  یناریا  رازه  زا 21  شیب  55روضح 

اهناوراک نیطبار  كرتشم  55تسشن 

تیباهو نییآ  زا  تموکح  56ینارگن 

عّیشت اب  هنیدم  داشرا  ظعو و  لک  هرادا  56هزرابم 

يرهش نورد  لقن  لمح و  لوؤسم  اب  57رئازيوگتفگ 

هدعق يذ  58هبنشکی 21 

58هراشا

ناتسبرع دهعیلو  اب  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ریزو  58رادید 

لاسما جح  رد  تنس  لها  نایناریا  زا  ناوراک  یس  59روضح 

یناریا جاجح  هب  هجراخ  روما  ترازو  یگدنیامن  رتفد  59ياههیصوت 

جاّجح ناکسا  لکشم  هرابرد  ناتسبرع  جح  ریزو  60نانخس 

هدشمگ نارئاز  رانک  60رد 

جح یکشزپ  تأیه  61ياههمانهژیو 

هثعب یمومع  ینارنخس  61هسلج 

هدعق يذ  62هبنشود 22 

62هراشا

رحس هکبش  اب  هیقف  ّیلو  هدنیامن  62هبحاصم 

هّدج هب  دعب  هنیدم  عطقم  یناریا  ناوراک  نیتسخن  63دورو 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  عجارم  ياههثعب  ياضعا  63رادید 

هدعق يذ  هبنش 23  63هس 
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63هراشا

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  عجارم  ياههثعب  ياضعا  رادید  64همادا 

یتئارق ياقآ  64ياههتکن 

ملاعلا هکبش  اب  هیقف  ّیلو  هدنیامن  65هبحاصم 

همرکم هکم  هب  هّرونم  هنیدم  زا  یناریا  نارئاز  تمیزع  65عورش 

هثعب یگنهامه  ياروش  هسلج  66نیمود 

هنیدم یعرش  مکاحم  سیئر  دیِمْیَحُملا  نمحرلادبع  حلاص  اب  67رادید 

قارشتسالاو ةوعدلا  ۀّیلک  زا  68رادید 

هدعق يذ  69هبنشراهچ 24 

69هراشا

یگنهرف هتیمک  هسلج  69يرازگرب 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  جح  یکشزپ  تأیه  70رادید 

عیقب ترایز  تالکشم  هرابرد  ناتسبرع  دهعیلو  هب  هیقف  ّیلو  هدنیامن  70همان 

اذغ خبط  تیفیک  زا  یناریا  جاجح  تسرپرس  71ینادردق 

داشرا ياههورگ  هسلج  71يرازگرب 

هنیدم رد  نآرق  اب  یبش  مسارم  72نیمود 

یناریا نارئاز  ياههمان  هزورکی  72لوصو 

هدعق يذ  73هبنشجنپ 25 

73هراشا

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  نامع  جح  هثعب  نالوؤسم  73تاقالم 

« نآرق هاگن  زا  جع )  ) يدهم ترضح  روهظ  خیرات و  هدنیآ   » 73رانیمس

( جع  ) يدهم ترضح  هب  عجار  یّنس  ناملاع  زا  یکی  75هلاقم 

مالسا ناهج  يارب  تفآ  نیرتمهم  76هقرفت 

يرْمَع خیش  77تفایض 
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هنیدم لیمک  ياعد  نیمود  81يرازگرب 

هدعق يذ  83هعمج 26 

83هراشا

دیلقت عجارم  ياههثعب  زا  هیقف  ّیلو  هدنیامن  83دیدزاب 

نارامیب تدایع  یکشزپ و  تأیه  ناتسرامیب  زا  هیقف  ّیلو  هدنیامن  84رادید 

لیمک ياعد  رد  نارئاز  مظنم  روضح  زا  هیقف  ّیلو  هدنیامن  84ینادردق 

روشک زا  جراخ  یناریا  نارئاز  شیامه  84يرازگرب 

تیباهو عضوم  زا  هنیدم  هعمج  بیطخ  روآ  تفگش  85شخرچ 

ضایر رد  ناریا  یگنهرف  هتفه  85نایاپ 

هژیو 86ياهناوراک 

هنیدم هثعب  رد  نازابناج  ناوراک  86روضح 

نازابناج اب  86یمد 

اههاگشناد یملع  تأیه  نارئاز  هیمهس  87شیازفا 

مب هژیو  88ناوراک 

هنیعم نارهاوخ  حرط  زا  اهناوراک  89لابقتسا 

هدعق يذ  89هبنش 27 

89هراشا

نآرق هاگن  زا  رشب  قوقح  شیامه  رد  هیقف  ّیلو  هدنیامن  89نانخس 

ناتسبرع غیلبت  ترازو  نواعم  هب  هداز  یفص  رتکد  90ضارتعا 

هنیدم ینید  یتاقیقحت  زکارم  زا  یکی  سیئر  ماّوع ، اب  وگتفگ  91رادید و 

هرّونم هنیدم  هب  نارئاز  دورو  زور  92نیرخآ 

هثعب رد  دنله  ناملآ و  میقم  نایعیش  زا  یعمج  92روضح 

هثعب رد  یناتسکاپ  نایعیش  زا  یعمج  93روضح 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  هللا  بزح  ياضعا  زا  یعمج  93رادید 
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لاسما جح  رد  ناناوج  روضح  94شیازفا 

سانش تیلوؤسم  94یناحور 

هدعق يذ  94هبنشکی 28 

94هراشا

هثعب یمومع  ینارنخس  94هسلج 

جاّجح راّوز و  هب  هثعب  شزومآ  تنواعم  95ياههیصوت 

یگنهرف هتیمک  هسلج  95يرازگرب 

ینآرق ياههمانرب  هب  اهناوراک  نویناحور  هجوت  96موزل 

هدعق يذ  96هبنشود 29 

96هراشا

عیقب ترایز  رد  يدوعس  نارومأم  ياهیریگتخس  یخرب  96عفر 

يربهر مظعم  ماقم  هثعب  رد  دنه  نایعیش  97شیامه 

همرکم هکم  هب  یناریا  جاجح  تسرپرس  97فرشت 

هنیدم رد  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  ترضح  تداهش  زورلاس  98مسارم 

هثعب یمومع  98ینارنخس 

«1  » هدعق يذ  هبنش 30  98هس 

98هراشا

همّرکم هّکم  هب  هیقف  یلو  هدنیامن  99دورو 

همّرکم هکم  هب  هثعب  ياضعا  زا  هورگ  نیموس  99تمیزع 

جاجح هب  101ییاههیصوت 

ینآرق ياههمانرب  يارجا  رد  اهناوراک  102راکتبا 

«1  » هجح يذ  102هبنشراهچ 1 

102هراشا

هام لّوا  مالعا  رد  ناتسبرع  ناریا و  103داحتا 
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هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  نیچ  هثعب  نالوؤسم  103رادید 

يربهر مظعم  ماقم  هثعب  رد  یمومع  ینارنخس  104مسارم 

رئاز اب  جح  یکشزپ  تأیه  تسرپرس  104يوگتفگ 

نایناریا زا  یخرب  ضارتعا  عیشت و  هب  مارحلا  دجسم  بیطخ  106هلمح 

ناتسبرع هب  رئاز   1 / 074 106دورو 238 /

هنیدم رد  هراق  هبش  هعیش  ياملع  هسلج  106يرازگرب 

هجح يذ  107هبنشجنپ 2 

107هراشا

هکم رد  عجارم  ياههثعب  لماک  107رارقتسا 

« ترتع نآرق و   » شیامه 107يرازگرب 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  قارع  جح  نالوؤسم  سیئر و  109رادید 

هدنیآ هتفه  رد  همظعم  هبعک  هدرپ  ضیوعت  110مالعا 

یناریا کشزپ  عقوم  هب  کمک  اب  ییایزلام  رئاز  110تاجن 

ناتسبرع هب  یناریا  رئاز  رازه  زا 86  شیب  110دورو 

یمالسإلا ملاعلا  ۀطبار  ِلاسما  ِرانیمس  111عوضوم 

هنیدم هکم و  رد  لیمک  ياعد  111يرازگرب 

تباجا دجسم  رد  هیمیت  نبا  112راثآ 

هجح يذ  112هعمج 3 

112هراشا

جاجح هب  ییوگخساپ  يارب  مارحلا  دجسم  رد  نویناحور  112روضح 

همرکم هکم  يرهش  نورد  لقن  لمح و  تنواعم  112هیعالطا 

هیقف یلو  هدنیامن  اب  حلسم  ياهورین  ناوراک  112رادید 

ینابرق ماد  دوبمک  113مدع 

تارمج یمر  يارب  جاّجح  يدنبهورگ  113حرط 
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هجح يذ  هام  لّوا  رییغت  یناهگان  114مالعا 

«1  » هّجح يذ  115هبنش 5 

115هراشا

هّکم هثعب  رد  سدق  شیامه  115يرازگرب 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  قارع  يالعا  سلجم  هثعب  ياضعا  116رادید 

نیفیرش نیمرح  نوؤش  سیئر  نّیصحلا  حلاص  خیش  رتکد  اب  117رادید 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  جح  یکشزپ  تأیه  118رادید 

هکم رمحا  لاله  ناتسرامیب  ریدم  118نانخس 

ینابرق حرط  لوؤسم  119نانخس 

« یمالسإلا ملاعلا  ۀطبار   » هرگنک زا  120یشرازگ 

هجح يذ  122هبنشکی 6 

122هراشا

« یمالسإلا ملاعلل  ۀّیفاقثلا  ۀمصاعلا  ۀمّرکملا  ۀّکم   » 122هرگنک

نیشیپ هرگنک  ود  تسیب و  122تاعوضوم 

هرگنک رد  ناوناب  روضح  123نیلوا 

ییوجشناد هیسروب  123شریذپ 

ناتسبرع یمسر  یتفم  خیش  لآ  هللادبع  نب  زیزعلادبع  خیش  اب  123رادید 

« یمالسا بهاذم  بیرقت   » شیامه 124يرازگرب 

هللا بزح  هثعب  ياضعا  اب  هیقف  ّیلو  هدنیامن  125رادید 

« جح رفس  دروآهر   » 125حرط

اهناوراک نویناحور  126شیامه 

یناریا جاّجح  تسرپرس  اب  هّکم  داتس  ياضعا  126رادید 

هثعب یگنهامه  ياروش  هسلج  127يرازگرب 

اپورا میقم  هیکرت  نایعیش  هسلج  127يرازگرب 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


مارحلا دجسم  رد  اکیرمإل » توملا   » 127راعش

سیلپ يورین  رازه  هاجنپ  اب  رعاشم  هکم و  تینما  128نیمأت 

زورما رابخا  زا  128ياهراپ 

ادخ هناخ  نارئاز  تداهش  نینوخ و  هعمج  128زورلاس 

هکم يرهش  نورد  لقن  لمح و  دحاو  لوؤسم  اب  130وگتفگ 

هجح يذ  132هبنشود 7 

132هراشا

« لاصو هماگنه   » 132شیامه

مالسلا هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  تداهش  تبسانم  هب  يراوگوس  132مسارم 

زور جنپ  تّدم  هب  رئاز  رشن  132فّقوت 

« نآرقلا نامجرت  تیبلا  لهأ   » 133شیامه

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  ریمشک  لک  ناتسداد  133رادید 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  ریمشک  یّلم  بزح  سیئر  بیان  134رادید 

نازابناج ناوراک  اب  هیقف  ّیلو  هدنیامن  134رادید 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  یقارع  نویناحور  زا  یعمج  135رادید 

قارع یمالسا  بالقنا  يالعا  سلجم  هثعب  زا  135دیدزاب 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  ریازجلا  هثعب  ياضعا  136رادید 

( هیورت زور   ) هجح يذ  هبنش 8  137هس 

137هراشا

یگنهرف هتیمک  هسلج  137لیکشت 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  دیحو  هللا  ۀیآ  هثعب  137رادید 

عتمت ّجح  لامعا  137عورش 

رعاشم لقن  لمح و  اب  138ییانشآ 

قیرشت مایا  رد  نارئاز  هب  جح  نامزاس  140ياههیصوت 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


جح یکشزپ  تأیه  یتشادهب  140ياههیصوت 

( هفرع زور   ) هجح يذ  141هبنشراهچ 9 

142هراشا

تافرع رد  142فوقو 

مالسلا اهیلع  ارهز  142لگ 

نیکرشم زا  142تئارب 

تافرع رد  نیکرشم  زا  تئارب  مسارم  144يرازگرب 

جاّجح هب  يربهر  مظعم  ماقم  مایپ  لماک  145نتم 

هفرع ياعد  148يرازگرب 

رعشم هب  149تمیزع 

رعشم يرارطضا  فوقو  هرابرد  یبرجت  149یتاکن 

هجح يذ  150هبنشجنپ 10 

150هراشا

نیکرشم زا  تئارب  مسارم  رد  نایناریا  تکرش  زا  هیقف  یلو  هدنیامن  150ینادردق 

رعشم يرایتخا  فوقو  ندرکن  151كرد 

تارمج دیدج  151يانب 

اههاگنابرق رد  یناریا  حباذ  153روضح 95 

لیمک ياعد  شخب  حور  153مسارم 

يدوعس ياهولبات  ِکحضم  یسراف  154تارابع 

هجح يذ  154هعمج 11 

154هراشا

ناطیش هرابود  154یمر 

ینم رد  تیباّهو  155تاغیلبت 

ینم خاک  رد  دهف  کلم  155تفایض 
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شوب کیربت  مایپ  هب  هللا  دبع  ریما  دهف و  کلم  156خساپ 

هژیو ياهناوراک  اب  هیقف  ّیلو  هدنیامن  157رادید 

ینم رد  هثعب  رداچ  رد  یمومع  157ینارنخس 

رامیب نارئاز  يرارطضا  157فوقو 

هجح يذ  158هبنش 12 

158هراشا

اهایْقُس فیَخلاب  انماّیأل  159ًایقس 

همرکم هکم  رد  لیس  ندش  يراج  هقباس و  مک  159ناراب 

دوخ روشک  رد  ینابرق  هب  عجار  رهزا  ياملع  160ياوتف 

قیرشت ماّیا  هرابرد  161ییاههتکن 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  ندرا  فاقوا  ریزو  162رادید 

هجح يذ  162هبنشکی 13 

163هراشا

هثعب یگنهامه  ياروش  هسلج  163نیموس 

رعاشم رد  جح  یکشزپ  تأیه  163درکلمع 

83 / 11 خیرات 3 / ات  جح  یکشزپ  تأیه  يرامآ  164درکلمع 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  امیس  ادص و  یمازعا  هورگ  164رادید 

هنومن نویناحور  زا  164ینادردق 

هجح يذ  165هبنشود 14 

165هراشا

یناریا نارئاز  تشگزاب  عورش  میظعت  اب  دندمآ  165نایجاح 

هدج هاگدورف  زا  تشگزاب  هرابرد  هکم  داتس  165ياههیصوت 

هّکم داتس  165تاکرادت 

مسیرورت اب  هزرابم  یللملا  نیب  سنارفنک  نابزیم  166ناتسبرع ،
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هدج رد  مالسا  ناهج  نارکفتم  166تسشن 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  نآرق  نایراق  ناظفاح و  166رادید 

هثعب یمومع  ياههمانرب  167عورش 

رلب نوراش و  شوب ، 167یمر 

اهناوراک زا  هاتوک  167ياهربخ 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  ینابرق  حرط  لوؤسم  168رادید 

دنفسوگ ياهب  شیازفا  168لئالد 

هیقف یلو  هدنیامن  اب  للملا  نیب  تنواعم  یملع  تأیه  169رادید 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  ناتسناغفا  ياملع  زا  یهورگ  169رادید 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  انریا  یمازعا  ناراگنربخ  172هبحاصم 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  جح  يربخ  داتس  ياضعا  173رادید 

هجح يذ  هبنش 15  173هس 

173هراشا

هثعب رد  ناتسناغفا  173شیامه 

يرهش نورد  لقن  لمح و  هکبش  تیفرظ  ندیسر  جوا  174هب 

هرّونم هنیدم  هب  ینیما  هللا  ۀیآ  175تمیزع 

لاسما جح  175ياهیگژیو 

یناریا جاجح  تشگزاب  زاورپ  175نیتسخن 

نهیم هب  تشگزاب  هار  رد  نارئاز  هب  176ییاههیصوت 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  نیغلبم  لک  هرادا  ياضعا  178رادید 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  سلجم  ناگدنیامن  زا  یعمج  178رادید 

ریازجلا هثعب  زا  هیقف  ّیلو  هدنیامن  179دیدزاب 

داشرا ياههورگ  هسلج  180يرازگرب 

هجح يذ  180هبنشراهچ 16 
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180ةراشا

عیقب ياهتیدودحم  عفر  يارب  ناتسبرع  جح  ریزو  180هدعو 

هیقف یلو  هدنیامن  اب  ریمشک  وماج و  مظعا  یتفم  181رادید 

هثعب شهوژپ  شزومآ و  تنواعم  هچخیرات  181فادها و 

هجح يذ  هبنش 17  183جنپ 

183هراشا

ناتسبرع جاّجح  يارب  هجح  يذ  هام  لوا  رییغت  ءوس  184راثآ 

يرهش نیب  لقن  لمح و  دحاو  تامدخ  184اههیصوت و 

رمحا لاله  ناتسرامیب  زا  یناریا  جاجح  تسرپرس  184دیدزاب 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  ناتسناغفا  فاقوا  ریزو  نواعم  185رادید 

جح بوتکم  خیرات  رئاز ، 185هیرشن 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  يرهش  نورد  لقن  لمح و  نیلوؤسم  186رادید 

تّنس لها  ياملع  تّمه  هب  ریدغ  دیع  نشج  186يرازگرب 

هجح يذ  187هعمج 18 

187هراشا

هکم هثعب  رد  ریدغ  دیع  187نشج 

هنیدم هثعب  رد  ریدغ  دیع  188نشج 

هنیدم لیمک  188ياعد 

یگدروخامرس نامرد  يریگشیپ و  يارب  یکشزپ  تأیه  189ياههیصوت 

یتشادهب لئاسم  تیاعر  ظاحل  هب  یناریا  نارئاز  ندوب  189صخاش 

ناتسبرع رد  ناریا  لوسنکرس  اب  190وگتفگ 

ناتسبرع جح  ریزو  هب  یناریا  نارئاز  زا  یعمج  191همان 

لاعف ناوراک  کی  یگنهرف  191ياهراکتبا 

روشک جراخ  میقم  نایناریا  ناوراک  زا  191یشرازگ 
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اهناوراک زا  هاتوک  193رابخا 

هام کی  رد  نآرق  متخ  راب  تشه  هنومن ، 194رئاز 

هّکم زا  یناریا  رئاز  رازه  195جورخ 28 

هجح يذ  195هبنش 19 

195هراشا

هدمآ نارجه  تقو  کنیا  هبعک  يا  195عادولا 

ناریا هب  هیقف  ّیلو  هدنیامن  196تشگزاب 

بالقنا مظعم  ربهر  اب  جح  ناراکردنا  تسد  197رادید 

هاگن کی  رد  دعب  197هنیدم 

هجح يذ  هبنش 20  197کی 

هجح يذ  198هبنشود 21 

198هراشا

نارئاز تشگزاب  هب  عجار  هنیدم  داتس  198شرازگ 

نایناریا ناتسرامیب  زا  هیقف  یلو  هدنیامن  نیشناج  198دیدزاب 

هنیدم هثعب  رد  ماما  دورو  زورلاس  199تشادیمارگ 

هجح يذ  هبنش 22  199هس 

199هراشا

هثعب یمومع  199ینارنخس 

يزکرم هناخزپشآ  زا  هیقف  ّیلو  هدنیامن  نیشناج  200دیدزاب 

روشک هب  دعب  هنیدم  عطقم  جاجح  هورگ  نیلوا  200دورو 

هنیدم رد  رشب » هنادواج  نوناق  نآرق   » شیامه 201يرازگرب 

هثعب فلتخم  ياهشخب  ياهتیلاعف  مود : 202لصف 

202هراشا

جح مسوم  زا  شیپ  ياهتیلاعف  لّوا : 203باب 
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203همّدقم

جح هتفه  203ياههمانرب 

اهناوراک ناریدم  204شیامه 

هثعب رتفد  ياضعا  یهیجوت  205هسلج 

جح نیسرزابرس  206ییامهدرگ 

يربهر مظعم  ماقم  اب  206تاقالم 

جح نویناحور  209شیامه 

هثعب یگنهامه  ياروش  210هسلج 

جح مسوم  ياهتیلاعف  مود : 211باب 

211هراشا

رئاز هیرشن  . 1211

«1  » يربخ تاطابترا  دحاو  . 2213

امیس ادص و  ترایز  جح و  روما  . 3215

تنس لها  دحاو  . 4217

ناتسناغفا نیرجاهم  هثعب  . 5221

رتویپماک زکرم  . 6222

هثعب رتفد  . 7224

ییارجا تنواعم  . 8226

نویناحور روما  تنواعم  . 9233

شهوژپ شزومآ و  تنواعم  . 10238

اهتسویپ موس : 241لصف 

241هراشا

هعیش عجارم  ياههثعب  . 1241

241هراشا
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اههثعب راک  241ترورض و 

لاسما جح  یهقف  هلأسم  243نیرتمهم 

هتشذگ لاس  جح  یهقف  هلأسم  243نیرتمهم 

لاله تیؤر  جح و  . 2252

252هراشا

هّکم رد  هجح  يذ  لاله  توبث  رد  فالتخا  252فلا )

لکشم نیا  عفر  يارب  اهشالت  اهلحهار و  261ب )

یهقف عبانم  رد  هجح  يذ  لاله  توبث  رد  فالتخا  264ج )

هّکم رد  هجح  يذ  لاله  تیؤر  مالعا  توبث و  یگنوگچ  267د )

رئاز ياههلاقم  هدیزگ  . 3269

«1  » دهاوخیم راکتشپ  هلصوح و  دهاوخیمن ، غوبن  نآرق  269ظفح 

«1  » دباییم همادا  راکتشپ  اب  زاغآ و  قشع  اب  نآرق  اب  270سنا 

«1  » نآرق ربدت  اب  توالت  هیاس  رد  یگنهرف  يزاس  271تینوصم 

«1  » نآ ياهدومنهر  هب  لمع  نآرق و  رد  272ربدت 

«1  » تسا ناگتشرف  دمآ  تفر و  لحم  دوش  توالت  نآرق  هک  274اجنآ 

«1  » ینآرق قالخا  275نتشاد 

«1  » دنکیم رتيونعم  ار  جح  رفس  نآرق  رد  276ربدت 

«1 ( » جع  ) رصع یلو  ترضح  اب  دهع  دیدجت  يارب  ینامز  278جح ،

«1  » رمتسم شهوژپ  اب  هارمه  يونعم  لوحت  هار  279رد 

«. 1  » یهورگ تاطابترا  رد  ریظن  یب  یلماعت و  ییاضف  280جح 

«1  » درادن دننام  هک  يرفس  286جح ،

؟ نآ تیوقت  ای  اهتنس  ندرک  شومارف  يارب  288یتصرف 

«! 1 « » تاغوس  » مان هب  289يرسدرد 

«1  » دنرادیم هگن  هزات  ام  يارب  ار  جح  معط  هک  290ییاهنتم 
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«1  » تسین ادخ  لوسر  تنس  جرخ  رپ  292همیلو 

«1  » نامرحُم ییادیش  مارحا و  293تاظحل 

«1  » تسا هنیدم »  » اجنیا دیراذگب ...  مدق  294مارآ 

«1  » زار مرحم  295اب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  296هرابرد 
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جح 25

باتک تاصخشم 

لاـس 1383 اـب  ربارب  يرمق  لاس 1425  يرازگ  جـح  زا  یـشرازگ  جـح 25 : روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  - 1342 اضر ، يراـتخم  هسانـشرس : 
40000 کباش :  لودـج . یگنر ،   ) روصم 696 ص :  يرهاظ :  تاصخشم  رعشم 1384 . نارهت :  رشن :  تاصخشم  يراتخم  اضر  یـسمش 

جح زا  یـشرازگ  رگید :  ناوـنع  سیوـنریز  تروـص  هب  هماـنباتک  تشادداـی :  اـپیف  یـسیون :  تـسرهف  تیعـضو  لایر 3-92-7635-964 
 : عوضوم جح  عوضوم :  ترایز  جح و  روما  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  عوضوم :  یـسمش  لاس 1383  اب  ربارب  يرمق  لاس 1425  يرازگ 

م30019-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش   351/550641 ییوید :  يدنب  هدر  BP3/ب6م3  هرگنک :  يدنب  هدر  هفسلف  جح -- 

یلاعملا يدحإ  هالُع  نم  هذه  همدقم :

میحرلا نمحرلا  هللا  مـسب   17 ص : جح 25 ، نیرهاطلا  َنیبِّیّطلا  ِِهلآو  ٍدّمحم  انّیبنو  اندِّیَـس  یلع  مالـسلاو  ةالـصلاو  نیملاعلا ، ّبر  هّلل  ُدـمحلا 
نیبّیطلا هلآو  نینمؤملاریمأ ، ّیلع  هتفیلخو  هّیصو  و  نیعمجأ ، قئالخلا  لضفأ  انّیبنو  اندّیـس  یلع  مالـسلاو  ةالـصلاو  نیملاعلا ، ّبر  هّلل  دمحلا 

زا یکی  ( 1 . ) ًالدعو ًاطسق  ضرألا  ألمی  يذلا  ّيدهملا  مامإلا  یلع  مالـسلا  نیرهادلا . رهدو  نیدبآلا  دبأ  مهئادعأ  یلع  هللا  ۀنعلو  نیرهاطلا ،
هینایب و ینارنخس ، همهنآ  تسا و  نآ  رد  هزات  حور  ِندیمد  و  یمیهاربا ، جح  يایحا  هتملک ) هللا  یلعأ   ) ینیمخ ماما  تامدخ  زراب  ياههولج 
ات دش و  عورـش  1349 ش  ق / لاس 1390  زا  اهینارنخـس  اههینایب و  اهمایپ و  نیا  تساعّدـم ، نیا  ياـیوگ  دـهاش  هنیمز  نیا  رد  ناـشیا  ماـیپ 

اههمانرفـس و دانـسا ، هب  یهاگن  اـب  رگید  يوس  زا  « 2 . » تفاـی همادا  1367 ش  ق / ینعی 1408  گرزب  درم  نیا  تاـیح  ياـهزور  نیـسپاو 
ود هک  درب  یپ  نآ  زا  سپ  اب  بالقنا  زا  شیپ  يرازگ  جح  ياهتوافت  هب  يدایز  ّدح  ات  ناوتیم  بالقنا ، يزوریپ  زا  شیپ  جـح  ياهـشرازگ 

. نوریب نمشد  اب  هزرابم  يرگید  نورد و  نمشد  اب  هزرابم  یکی  تسا : هکم  رد  نیکرشم  زا  تئارب  هنیدم و  رد  لیمک  ياعد  نآ  زراب  هولج 
يارب زین  جـح  رما  رد  ناشیا   18 ص : جح 25 ، ناگدـنیامن  ات  دـش  ثعاب  یتایح ، ِعوضوم  نیا  هب  يربهر  مظعم  ماقم  سپـس  ماما و  مامتها 

1370 لاس 1411 ق / زا  دننک . بسک  يدیدج  هبرجت  دـنیازفیب و  دوخ  شالت  رب  لاس  هب  لاس  دنـشوکب و  لد  ناج و  زا  روظنم  نیا  دربشیپ 
هس زا  سپ  یناریا - جاّجح  یتسرپرس  هیقف و  ّیلو  یگدنیامن  تمس  هب  يرهش  ير  يدمحم  ياقآ  نیملسملاو  مالـسالا  ۀجح  بانج  هک  ش 
هب لاس  ره  ناریا  جـح  نارازگراـک  يربهر و  مظعم  ماـقم  هثعب  ياـهتیلاعف  دـندش ، بوصنم  ناـیناریا - يرازگ  جـح  لـیطعت  فّقوت و  لاـس 

يامیس . 1 تسا : هدش  رـشتنم  دراد  صاصتخا  لاس  کی  شرازگ  هب  مادک  ره  هک  اهنآ  زا  دلج  راهچ  نونکات  هک  دش  نّودم  یباتک  تروص 
ناوراک اب  . 2 يریزو . هحفص   396 نارهت ، لوا 1371 ، پاچ  يدوبهب  هللا  ۀیاده  نایویگ ، هللادـبع  یگنهرف ، یـضترم  زا  لاس 70 . رد  جح 

358 نارهت ، ، 1371 لوا ، پاچ  يدورامرگ . يوسوم  یلع  دیس  راتساریو : يورـسخ . یلع  دمحم  نایرفعج ، لوسر  زا  لاس 71 . رد  میهاربا 
472 رعشم ، رشن  نارهت ، لوا 1372 ، پاچ  نایرفعج . لوسر  دار ، يودهم  یلع  دمحم  زا  لاس 72 . رد  قشع  ناوراک  اب  . 3 يریزو . هحفص 
. يریزو هحفص   600 رعشم ، رـشن  نارهت ، ، 1383 لوا ، پاـچ  ناـیرفعج . لوسر  زا  جـح 82 . شرازگ  افـص : ناوراک  اب  . 4 يریزو . هحفص 

هام لاس و  بلاق  رد  جح  کسانم  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا . هدـش  رـشتنم  يدودـحم  حطـس  رد  یلو  هدـش  نّودـم  زین  رگید  ياهلاس  شرازگ 
ناونع اب  جح 25  باتک ، نیا  مان  هک  مدرک  داهنشیپ  یناریا  جاّجح  تسرپرـس  هیقف و  ّیلو  مرتحم  هدنیامن  هب  بناجنیا  دوشیم ، ماجنا  يرمق 
هاتوک مه  ییاهنت  هب  مان  نیا  دنتفریذپ . مه  ناشیا  دشاب و  یـسمش » لاس 1383  اب  ربارب  يرمق  لاس 1425  يرازگ  جح  زا  یشرازگ   » یعرف
تسا هدعاق  فالخ  مه  دوش ، يراذگمان  یسمش  لاس  هب  جح  باتک  دشاب  انب  رگا  و  جح . يرامشلاس  هدعاق  قباطم  مه  ایوگ و  مه  تسا و 

رد یکی  دوب - هدش  عقاو  یـسمش  لاس  کی  رد  جح  مسوم  ود  هک  شیپ  لاس  دـنچ  دـننام  دوشیم  هجاوم  لکـشم  اب  اهلاس  یخرب  رد  مه  و 
لاس ات  1370 ش  ق / لاس 1411  زا  جـح  شرازگ  ياهباتک  ًاساسا  هک  تسا  نیا  هدـنب  داهنـشیپ  لاح  ره  هب  اهتنا - رد  یکی  لاس و  يادـتبا 
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لکـش و کی  اب  هدشن ، پاچ   19 ص : جـح 25 ، هچنآ  هدـش و  پاچ  هچنآ  زا  معا  همه  يرازگ - جـح  راب  هدزناپ  ینعی  - 1383 ق /  1425
ات دـنوش ، رـشتنم  پاچ و  دـشاب ) ریغتم  اهنآ  لاس  طقف  هک   ) قوف یعرف  ناونع  اب  مان و  نیمه  اب  دـحاو  حرط  اب  هراوق و  ّدـق و  کی  لیامش و 
هب راب  کی  اهنت  دوخ ، تکرب  رپ  رمع  لوط  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ( 2 . ) دشاب رایتخا  رد  نایناریا  يرازگ  جح  زا  گنسنارگ  ياهعومجم 
زا لاسما  جـح  مسوم  رد  تسین  بوتکم  ییاـج  رد  ناـشیا  جـح  تارطاـخ  شرازگ و  نوچ  دـناهدرازگ و  جـح  1312 ش  ق / لاس 1352 
جح خیرات  زا  شخب  نیا  ات  دننک  نایب  دننادیم  هراب  نیا  رد  هچنآ  متـساوخ  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  سّدقم  ناتـسآ  مرتحم  تیلوت 

هرابرد منکیم : لقن  ینیمخ  ماما  یمارگ  رسمه  زا  ینخس  سپـس  هراب و  نیا  رد  ار  ناشیا  نانخـس  ادتبا  کنیا  دوش . تبث  باتک  نیا  رد  زین 
بناجنیا هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  منکیم : ضرع  ماهدینـش  هطـساو  نودب  ناشیا  كرابم  ایوگ و  نابز  زا  مدوخ  هچنآ  ماما ، ترـضح  جح 

ات دیـشک  لوط  زور  هدفه  متفر  توافتم  ياهبکرم  اب  مورب  جح  هب  متـساوخیم  یتقو  ماهدادن . ماجنا  رتشیب  جح  کی  لاسکی و  نم  : » دنتفگ
رد همه  رگید  ياهاج  نارهت و  زا  فلتخم  دارفا  زا  ياهدـع  مدـید  مدرک  هاـگن  مدـش  یتشک  دراو  یتقو  میتفر ، بآ  فرط  نآ  هب  یتشک  اـب 
.« دنراد بارطضا  لامعا ، یتخس  زا  دنـسرتیم ! جح  زا  اهنیا  مدینـش  باوج  مدرک  لاؤس  ار  نآ  تلع  دنتـسه ، یتحاران  بارطـضا و  تلاح 
زا یکی  هب  اذل  میوگب ؛ ار  لئاسم  مروآ و  نوریب  بارطـضا  زا  ار  اهنیا  مناوتیم  رادقم  ره  هک  متـسناد  دوخ  هفیظو  نم  : » دنتفگ ینیمخ  ماما 

درادـن بارطـضا  جـح ،  » هک مدرک  تبحـص  لوا  زور  منک .» تبحـص  اهنآ  يارب  نم  ات  دـینک  عمج  ار  دارفا  دراد  ناکما  رگا  متفگ  ناـیاقآ 
ینیمخ ماما  دشاب .» نآ  رد  صالخا  دشاب و  ادـخ  يارب  دـیاب  نوکـس  تکرح و  نیا  اهتنم  تسا . نوکـس  تکرح و  جـح ، درادـن . یتحاران 

دنچ اذل  منک . نایب  ار  لئاسم  دعب  دنریگب و  دوخ  هب  يداع  تلاح  ات  مدرکیم  مک  ار  ناشیا  بارطضا  دیاب  لوا  : » دنتفگ همادا  رد  هللا  همحر 
20 ص : جح 25 ، ضوع  ار  نامـسابل  میوشیم ، مرحم  تاقیم ، رد  ادتبا  میوریم  هک  اجنیا  زا  متفگ  مدرک و  تبحـص  عوضوم  نیا  رد  زور 

داجیا نوکـس  هک  دـش  يروط  عضو  هکنآ  زا  دـعب  مینک . تیاعر  دـیاب  هک  تسه  مه  ییاهزیچ  کی  اهتنم  میهدیم  همادا  ار  هار  مینکیم و 
مدرم هک  مدـش  هجوتم  میدیـسر  بآ  فرط  نآ  هب  یتـقو  لـئاسم ، نتفگ  هب  مدرک  عورـش  مشـش  زور  زا  دـیدرگ  فرطرب  بارطـضا  دـش و 
مدرم يارب  ار  کسانم  باـتک ، نیا  زا  مدوب و  هتـشادرب  دوخ  اـب  ار  هعیـشلا  لـئاسو  جـحلا  باـتک  نم ، دنـسرپیم ، هلأـسم  دـنراد و  شمارآ 

یناـحور لـحار ، ماـما  رفـس  نیا  رد  هک  منک  هدافتـسا  نینچ  مهاوخیم  هرطاـخ  نیا  زا  نم  مدرکیم .» لـمع  اـهنآ  هب  زین  دوـخ  متفگیم و 
هک دوب  نیا  هللا  همحر  ماما  یتیبرت  شور  يرآ ، دروآ . تسد  هب  ناوتیم  ار  ناوراک  نویناحور  هاـگیاج  تیمها و  اـجنیا  زا  دـش و  ناوراـک 

هرطاخ زا  دوب  ياهصالخ  نیا  مدرک .» عورـش  ار  شزومآ  درک ، ادـیپ  شیاـسآ  اـهنهذ  هک  دـعب  مدروآ ، دوجو  هب  ار  شمارآ  لوا  : » دـنتفگ
وگتفگ ماما  یمارگ  رـسمه  اب  ینفلت  هللا ، همحر  ماما  ترـضح  ّجح  رفـس  دروم  رد  دـندرک . فیرعت  بناجنیا  يارب  ماما  دوخ  هک  جـح  رفس 

جاح هللا  ۀیآ  نارود  رد  یگبلط و  نامز  رد  ناشدنزرف ، نیمود  ّدلوت  زا  دعب  هللا  همحر  ماما  ترـضح  دنتفگ : نینچ  هراب  نیا  رد  ناشیا  دـش ،
قارع زا  قارع و  هب  زاوها  زا  زاوها ، هب  نارهت  زا  نارهت ، هب  مق  زا  نیشام  اب  1312 ش ، لاوش 1352 : خیرات 25  هب  يرئاح ، میرکلادبع  خیش 

هدازردارب هدازاقآ و  نایاقآ : ياهمان  هب  مق  راّجت  زا  نت  دـنچ  اب  یتشک  رد  دـندش . هّدـج  مزاـع  یتشک  هلیـسو  هب  اـجنآ  زا  دـنتفر و  ناـنبل  هب 
دننکیم رایتخا  یلزنم  ییاهنت  هب  دوخ  هللا  همحر  ماما  ترضح  هّکم  رد  ایوگ  و  دنوشیم . انشآ  یقداص  ياقآ  زین  يوفطـصم و  ياقآ  ناشیا 

ات جح ، زا  نتشگرب  ماگنه  هب  هک  تسا  ینتفگ  دناهدیـسریم . ناشیا  تمدخ  هناتـسود  ياهتسـشن  یـسرپلاوحا و  تهج  هدربمان  نایاقآ  و 
هب ناشیا  دورو  دـنوشیم . ناریا  مزاع  سپـس  دـنیآیم و  فجن  هب  نانبل  زا  هللا  همحر  ماما  ترـضح  دـناهدوب و  هارمه  نایاقآ  نامه  اب  نانبل 
هب نونکات  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ( 3  ) 21 ص : جح 25 ، « 1 . » دوب هداتفا  هار  هب  لیس  رهش  نیا  رد  هک  دوب  ینامز  نراقم  مق ،
جح فلتخم  نوؤش  هب  عجار  رثا  باتک و  دودح 450  هلجم و  هرامش  زا 74  شیب  ترایز  جح و  روما  رد  هیقف  ّیلو  یگدنیامن  هزوح  تّمه 

فراعم رارـسا و  اب  ار  جاـجح  مه  هدرک ، نشور  ار  جـح  کـیرات  مهبم و  ياـیاوز  مه  هک  تسا  هدـش  رـشتنم  هتـشون و  نیفیرـش  نیمرح  و 
ياج زونه  اـّما  تسا ؛ هدوب  ّرثؤم  رایـسب  یناریا  جاّـجح  راـتفر  حیحـصت  یمیهاربا و  جـح  يرازگرب  تهج  رد  مه  هتخاـس و  انـشآ  کـسانم 
هدش هتـشادرب  يدـنلب  ياهماگ  نونکات  دـنچره  مه  یناریا  جاّجح  راتفر  حیحـصت  هنیمز  رد  تسا . یلاخ  هنیمز  نیا  رد  يرگید  ياهـشهوژپ 
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تقو و لوا  زامن  هب  مامتها  هلمج : زا  درک  شالت  دیاب  بسانم ، ياهراکهار  نتفای  قیقد و  یسانشراک  اب  دنچ ، ییاههنیمز  رد  زونه  اّما  تسا 
بادآ باجح و  تیاعر  هلمج  زا  نیمرح  رد  روضح  بدا  تیاـعر  نآ ، تئارق  نآرق و  هب  ناوارف  هژیو و  هجوت  تعاـمج ، زاـمن  رد  تکرش 

هک دناهتشون  ار  دوخ  تادهاشم  یخرب  هنیمز  نیا  رد  زیربت  هاگشناد  هتـسشنزاب  ناداتـسا  زا  یکی  تاغوس . لکـشم  ّلح  ماجنارـس  ترایز و 
سکعنم ار  اهنآ  یناسنا  یعرـش و  هفیظو  بسح  هک  مدومن  هظحالم  ار  ییاهدوبمک  جـح  هزور  رفـس 28  رد  بناج  نیا  منکیم : لقن  اجنیا 

زاسراک دـناوتیم  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  تارکذـت  دوب . لوادـتم  ًابیرقت  ياهراک  زا  ینم  رد  قلح  ماگنه  رد  كرتشم  غیت  زا  هدافتـسا  منکیم :
بجوم روسناسآ  قاتا و  ورهار و  رد  نارئاز  زا  یخرب  طسوت  راگیس  ندیـشک  دروخیم . مشچ  هب  ناوارف  اهقاتا  تفاظن  هب  هجوت  مدع  دشاب .

يّدج رکذت  دیاب  دروم  نیا  رد  دندرکیم  دمآ  تفر و  راظنا  رد  هماژیپ  نیریز و  ياهسابل  اب  نایاقآ  یضعب  دشیم . ناسنا  ترفن  یتحاران و 
فسأت رایسب  تشاد  دوجو  یفاک  هلیسو  هک  یعقاوم  رد  یتح  يرهش ، هیلقن  لیاسو  هب  جاجح  ندش  هدایپ  راوس و  هویـش  دوش . هداد  ررکم  و 
ناوتان نسم و  دارفا  اهمناخ و  لاح  تیاعر  هب  یهجوت  دروخیم . مشچ  هب  رایـسب  دراوم  نیا  رد  نیهوت  موجه و  هلجع و  ماحدزا و  دوب . راب 

ار هدـننار  هلیـسو  نیا  هب  دـنوش و  هدایپ  هاگتـسیا  زا  جراخ  رد  دـندرکیم  تساوخرد  رارـصا  اـب  نارئاز  یخرب   22 ص : جح 25 ، دشیمن .
. تشاد جاور  زین  هداتفا  اپ  شیپ  رایـسب  لئاسم  رـس  رب  یظفل  ياهدروخرب  یـشاحف و  هاگ  شکمـشک و  اوعد و  دندرکیم . یبصع  هدرزآ و 

لئاسم رگید  زا  دادیم . رارق  عاعـشلا  تحت  ار  دـنوادخ  یناـمهیم  رد  روضح  تیونعم  تمظع و  اذـغ  رطاـخ  هب  هناـصیرح  ياـهراتفر  هاـگ 
دجاسم رد  تعامج  زامن  يرازگرب  اب  نامزمه  تاغوس  ندیرخ  هب  یناریا  راوز  ّدح  زا  شیب  لاغتشا  مدوب ، نآ  دهاش  زور  ره  هک  رابفسأت 

، دنتفاتشیم زامن  يارب  نیمرح  يوس  هب  هتـسد  هتـسد  باتـش  اب  اهروشک  ریاس  ناناملـسم  یتقو  هک  انعم  نیدب  دوب . نیفیرـش  نیمرح  رد  ای  و 
رد ناگدنشورف  یتح  دندشیم . راپسهر  دوخ  رارقتسا  لحم  لته  يوس  هب  دندرکیم و  تکرح  فلاخم  ریـسم  رد  جوف  جوف  یناریا  نارئاز 

. دندرکیم جراخ  هاگشورف  زا  ار  یناریا  نارئاز  زامن » زامن -  » هملک رارکت  اب  تمحز و  اب  زامن  تقو  ندیسر  ماگنه  گرزب ، ياههاگـشورف 
ار دوخ  یـصوصخ  لئاسم  یهاگ  دارفا  نیا  دننزب . دایرف  دیاب  تسا  رود  هار  نوچ  هک  دندرکیم  رکف  هابتـشا  هب  ندز ، نفلت  ماگنه  رد  ًاضعب 

یمالـسا بهاذـم  ریاـس  دـیاقع  ناوریپ و  ریقحت  زا  هک  دوش  هداد  رکذـت  نارئاز  هب  دـیاب  دـندناسریم . ناـیفارطا  شوگ  هب  دـنلب  يادـص  اـب 
هب تسا  رتهب  تسادخ . هناخ  رانک  رد  ناناملسم  نیب  یلدمه  تدحو و  داجیا  جح  میظع  عامتجا  ياههفـسلف  زا  یکی  هک  دننادب  دنزیهرپب و 

همجرت و هب  دوش  یعـس  ددرگ . ناـیب  تساههشیدـنا  بیرقت  بوـلق و  فیلأـت  هیاـم  هک  شخب  تدـحو  بلاـطم  زیگناهقرفت ، نانخـس  ياـج 
نآ کسانم  جـح و  هب  طوبرم  تایآ  يور  رب  هژیو  هب  هدـش و  تیانع  رتشیب  نارئاز  تغارف  تاقوا  رد  میرک  نآرق  میهافم  تایآ و  حیـضوت 

یعامتجا ظاحل  زا  هک  يدارفا  زا  رفن  دنچ  هب  جح  رفـس  نایاپ  رد  هک  دوش  مالعا  نارئاز  هب  نیزاغآ  ياهتـسشن  رد  دوشب . يرتنوزفا  دـیکأت 
دروم ار  ناداوـس  یب  هک  دوـش  هتـساوخ  ناوراـک  داوساـب  دارفا  زا  نینچمه   23 ص : جح 25 ، دش . دـهاوخ  اطعا  ریدـقت  حول  دنـشاب ، وگلا 

جـح 1425 هناتـسآ  رد  دوب و  ناریا  رد  مب  كاندرد  هلزلز  جـح 1424  مسوم  هناتـسآ  رد  مهم  ثداوح  زا  ( 4 . ) دـنهد رارق  يرکف  تیامح 
زا یکی  تشاد . تراسخ  رالد  درایلیم  هدراهچ  زا  شیب  هتـشک و  رفن  رازه  دص  دـنچ  هک  ایـسآ  بونج  رد  یمانوس  هلزلز و  شارخلد  هعجاف 

ندش رازگرب  يارب  ( 5 . ) تسناد امیشوریه  رهش  رب  هدش  هتخیر  ورف  بمب  رازه  هد  زا  شیب  لداعم  ار  هلزلز  نیا  بیرخت  تردق  ناسانـشراک 
یگنهرف و ياهتیلاعف  دـننکیم . شالت  يزور  هنابـش  روط  هب  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  تراـیز و  جـح و  ناـمزاس  جـح ، مسارم  رتهب  هچ  ره 
هب طوـبرم  ًةدـمع  هدـش  سکعنم  باـتک  نیا  رد  هچنآ  تـسا . رادهدـهع  تراـیز  جـح و  ناـمزاس  ار  ییارجا  ياـهراک  و  هـثعب ، ار  یـسایس 

هعومجم ترایز  جـح و  نامزاس  لاس 1381 ش  رد  تسا . هتفر  يرکذ  رتمک  ترایز  جـح و  ناـمزاس  ياـهراک  زا  تسا و  هثعب  ياـهتیلاعف 
يراک نینچ  رگا  زین  لاسما  درک . رـشتنم  یعقر  هحفـص  رد 304  جـح 1381  اب  هارمه  مان  هب  لقتـسم  یباتک  رد  ار  دوخ  ياهراک  اهـشالت و 

نیا زاغآ  رد  روکذم  باتک  راهچ  هدنب  نیا  رثا ، نیا  نیودـت  يارب  ( 6 . ) دوشیم نییبت  رتهب  ترایز  جـح و  نامزاس  تامحز  دریگ  تروص 
لبق لاس  جح  باتک  رد  یعوضوم  رگا  منیزگرب و  باتک  نیا  رد  ار  شور  نیرتبـسانم  نیرتهب و  مدرک  یعـس  رورم و  هظحالم و  ار  همدـقم 
رگم متخادرپن ، عوضوم  نآ  هب  هرابود  مداد و  عاجرا  باتک  ناـمه  هب  دوبن ، نآ  رارکت  هب  يزاـین  هدـمآ و  ًاحورـشم  افـص  ناوراـک  اـب  ینعی 
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یبلاطم یهاگ  باتک ، تیباّذـج  يارب  نینچمه  متـشادن . اهنآ  رکذ  زا  ياهراچ  ثحابم - طابترا  دوصقم و  مهف  يارب  دـنچره  هک - یبلاـطم 
جـح 25، دوشیم . حرطم  باتک  نیا  رد  راب  نیلوا  يارب  تسا و  هزات  ون و  اهنآ  زا  یخرب  هک  ماهدرک  ثحابم  ینـشاچ  تبـسانم  هب  ار  یملع 

يارب دیآیم ، باتک  نیا  ياج  ياج  رد  ترایز  جح و  ناراکردناتسد  نامزاس و  هثعب و  نالوؤسم  زا  ياهدع  یماسا  هک  اجنآ  زا   24 ص :
: دشابن باتک  رسارس  رد  نآ  رکذ  هب  يزاین  ات  منکیم  رکذ  ار  نانآ  تیلوؤسم  همدقم  نیا  رد  اج ، همه  رد  اهنآ  تمـس  ِرکذ  ِرارکت  زا  زیهرپ 
هیقف و ّیلو  هدنیامن  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  نیملسملاو  مالـسالا  ۀجح  يربهر 1 . مظعم  ماقم  هثعب  فلتخم  ياهتمـسق  نالوؤسم  فلا )

قداص دمحم  مالـسالا  ۀـجح  هثعب 3 . شهوژپ  شزومآ و  نواـعم  رکـسع ، یـضاق  یلع  دیـس  مالـسالا  ۀـجح  یناریا 2 . جاـجح  تسرپرس 
، ینامز نسح  دمحم  مالـسالا  ۀجح  هثعب 5 . للملا  نیب  روما  نواعم  ناـیربکا ، یلع  ياـقآ  هثعب 4 . نویناحور  روما  نواعم  برع ،)  ) اـینبرع
تراظن و نواعم  هدـیمهف ، نیـسح  ياقآ  یبایـشزرا 7 . دحاو  لوؤسم  يدوعـسم ، يداهلادبع  مالـسالا  ۀجح  ّتنـس 6 . لها  دـحاو  لوؤسم 

نواعم یمیلس ، سابع  ياقآ  هثعب 10 . رتفد  لوؤسم  یفیرش ، نسحم  ياقآ  هثعب 9 . ییارجا  نواعم  هدازدنوخآ ، دیجم  ياقآ  هثعب 8 . یسرزاب 
ربکا یلع  ياـقآ  امیـس 12 . ادـص و  ترایز  جـح و  روما  ریدـم  یـسوّرگ ، نسح  ياـقآ  یمومع 11 . طـباور  لوؤسم  هثعب و  رتـفد  لوؤـسم 

ترایز و جح و  نامزاس  سیئر  یناهرز ، دمحا  دیـس  ياقآ  ترایز 1 . جـح و  نامزاس  نالوؤسم  هثعب ب ) يربخ  داتـس  لوؤسم  رکفناوج ،
، یئایض نیسح  رتکد  ياقآ  یمومع 3 . طباور  تسایر و  رتفد  لک  ریدم  يریـصن ، هللادـبع  ياقآ  یمالـسا 2 . داشرا  گنهرف و  ریزو  نواعم 
ناتسبرع 5. رد  ترایز  جح و  یگدنیامن  رتفد  سیئر  يدورهق ، راسکاخ  یفطـصم  ياقآ  . 4 25 ص : جح 25 ، جح  یکـشزپ  تئیه  سیئر 

لوؤسم یئاضر ، اضرمالغ  ياـقآ  هنیدم 7 . داتـس  سیئر  ناینیما ، يدـهم  دـمحم  ياقآ  ینابرق 6 . حرط  لوؤسم  ایناضر ، میظعلادـبع  ياـقآ 
فیرش دمحم  مالسالا  ۀجح  ضایر 2 . رد  ناریا  ریفس  یقداص ، نیسح  ياقآ  هجراخ 1 . روما  ترازو  هّکم ج ) يرهـش  نورد  لقن  لمح و 
تـسا زیچان  ردقنآ  ًۀقیقح  تسا  هدش  يدقن  ای  هتفر  نخـس  اهدوبمک  صئاقن و  زا  رثا  نیا  رد  رگا  ( 7 . ) هّدج رد  ناریا  لوسنکرس  يودهم ،
تـسا روصق  لولعم  ًةدمع  دـیآیمن و  باسح  هب  يزیچ  نامزاس  هثعب و  شالترپ  صلخم و  ياهورین  تمحز  تمدـخ و  همهنیا  لابق  رد  هک 

دهاش کیدزن  زا  یسک  رگا  ًاعقاو  هبیاعم  َّدَُعت  ْنأ  اًْلُبن  َءرملا  یفک  اهّلک  هایاجَس  یـضُرت  يذلا  اذ  نمو  دناهتفگ : ّقح  هب  و  ریـصقت ، دّمعت و  هن 
دهاوخن جاّجح  طاشن  تمالـس و  شیاسآ و  جـح و  ندـش  رازگرب  رتهب  يارب  هناصلخم  شوماخ و  تیلاـعف  همهنآ  زا  یتسرد  رّوصت  دـشابن 

اهینارنخـس اهرادید و  اههمانرب ، دهاش  کیدزن  زا  فرـشم و  نیفیرـش  نیمرح  رد  زور  لهچ  دودـح  باتک ، نیا  نیودـت  يارب  ( 8 . ) تشاد
. ماهدرک هدافتـسا  ناتـسبرع  ياـههمانزور  زا  نـینچمه  رئاز و  هیرــشن  زین  هـثعب و  فـلتخم  ياهــشخب  ياهــشرازگ  زا  نآ  رب  هوـالع  مدوـب ،

یلع دیس  نایاقآ : مالـسا  ججح  تارـضح  هلمج  زا  تسا  هدوب  ّرثؤم  یـسب  زین  ناتـسود  نارورـس و  زا  یخرب  تدعاسم  داشرا و  ییامنهار ،
، شیاریو زین  ناتسود  زا  يدادعت  یضری .) ّبحی و  امل  هناحبس  هللا  مهقّفو   ) هداز حالف  نیسح  دمحم  ینامز و  نسح  دمحم  رکـسع ، یـضاق 

مـساقلا وبا  يزورون ، نسحم  ناـیاقآ  مرتـحم  يالـضف  ینعی   26 ص : جـح 25 ، دنتـشاد  هدـهع  رب  ار  رثا  نـیا  يریگطلغ  یناوـخ و  هنوـمن 
ینزفورح و تمحز  هک  يدرم  یلعـسابع  ینابرق و  داوج  ياقآ  زین  ناشیا و  زا  هک  هداز ، ساـبع  دـمحم  يرـضخا و  هللا  ۀـجح  يدـنموزرآ ،

هـسسؤم هاـم 1384 ش  ریت  مـق ، نیملاـعلا  ّبر  هـّلل  دـمحلا  نأ  اـناوعد  رخآو  مرازگــساپس . یــسب  دــندش ، لـمحتم  ار  نآ  ییارآ  هـحفص 
27 ص : جح 25 ، يراتخم  اضر  هعیش  گرزب  یسانشباتک 

یناریا جاّجح  تسرپرس  اب  وگتفگ  رد  جح 25  ياهیگژیو  هعیلط :

جح مسارم  هرابرد  ییوگتفگ  یناریا ، جاّجح  تسرپرـس  هیقف و  ّیلو  هدنیامن  اب  جـح  تاقیم  همانلـصف  جـح ، مسوم  زا  سپ  لاس  ره  ًالومعم 
. تسا هدیسر  پاچ  هب  جح  تاقیم  هرامش 52  رد  هک  تسا  جح 1425  مسوم  زا  سپ  ناشیا  هبحاصم  دیآیم  یپ  رد  هچنآ  دهدیم . بیترت 

نایب جـح 1425  يرازگرب  یگنوگچ  زا  ار  دوخ  یباـیزرا  میدنمـشهاوخ  وگتفگ ، نیا  رد  تکرـش  يارب  یلاعترـضح  زا  رّکـشت  نمـض  : 
قیفوت يوزرآ  نانآ  يارب  منکیم و  رّکـشت  جح  تاقیم  هدنزرا  نیزو و  همانلـصف  ناراکردناتسد  زا  زاغآ  رد  يرهـشير : ياقآ  دـییامرف .
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. دنرادرب يرتدنلب  ياهماگ  همانلصف ، نیا  ندرک  رترابرپ  تهج  رد  دنناوتب  ات  دهد  يرای  ار  نازیزع  نیا  مهاوخیم  لاعتم  دنوادخ  زا  مراد و 
ِفلتخم ياههنیمز  رد  میتشاد و  یبولطم  مارآ و  جـح  لاس 1425  رد  ام  هک  میوگب  دیاب  رـصتخم  روطهب  هدش ، حرطم  شـسرپ  هب  خساپ  رد 

، هقطنم رب  مکاح  صاخ  ياضف  هب  هجوت  اـب  رگید ، تراـبع  هب  میدرک . بسک  يرتشیب  ياـهتیقفوم  شیپ  لاـس  هب  تبـسن  ییارجا  یگنهرف و 
جح هک  تسد ، نیا  زا  رگید  لـئاسم   28 ص : جح 25 ، قارع و  ّصاخ  عاضوا  ياهتـسه ، لئاسم  دروم  رد  اپورا  اکیرمآ و  ياهراشف  دـننام 

مارآ و یّجح  دنوادخ ، يرای  اب  نکیل  تشاد ، دوجو  تالکشم  یخرب  زورب  لامتحا  دوب ، هدرک  رتساّسح  لبق  ياهلاس  هب  تبـسن  ار  لاسما 
هب زین  لدتعم  يّوج  ّتیعـضو  دوب . ترایز  جح و  رما  ناراکردناتسد  نارازگتمدخ و  همه  شالت  لصاح  نیا ، هک  دش  رازگرب  لکـشممک 

لاس 25، رد  يرازگجح  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  دوبن ، هجحيذ  مهدزاود  زور  لیـس  رگا  درک و  کمک  نارئاز  تشادهبو  اهیرامیب  شهاک 
جح مسارم  رد  ناتـسبرع  هلمج  زا  فلتخم و  ياهروشک  زا  هک  ینایجاح  عومجم  دوب . هتـشذگ  ياهلاس  رد  جـح  نیرتریظنمک  نیرتهب و  زا 

دادـعت 759، نیا  زا  تسا . لاس 82  نارازگجح  زا  شیب  رفن  رازه  دـصکی  دودـح  رامآ ، نیا  هک  دـندوب  رفن   2 ، 419 دنتشاد 706 ، تکرش 
نانآ رفن  رازه  ود  هب  کیدزن  هک  دـندوب  رفن   97 عومجم 080 ، رد  زین  یناریا  جاجح  دندوب و  هدش  فرشم  ناتـسبرع  جراخ  زا  رفن   1 ، 534

زا دنتـسویپ . یناریا  جاجح  عمج  هب  روشک  جراخ  ناـیناریا  زا  مه  رفن  دادعت 2767  دـندادیم و  لیکـشت  ناریا  میقم  ياهیناغفا  اهیقارع و  ار 
رد یلکـشم  اهنتهن  هناتخبـشوخ  داد ، هعـسوت  ار  یمر  ّلحم  يدوعـس  تلود  دـمآ و  دوجوهب  تارمج  رد  هک  یتارییغت  لیلد  هب  رگید ، يوس 

ياههاگنابرق زا  دنتسناوت  یناریا  نارئاز  زا  رفن   80 زا 000 ، شیب  زین  دش . ماجنا  هتـشذگ  ياهلاس  زا  رتناور  رایـسب  هک  دماین ، دوجو  هب  یمر 
لاس جح  دش : . هدافتسا  اهنآ  زا  تفرن و  رده  ینابرق  ياهتشوگ  هللادمحب  تسا و  ریخا  ياهلاس  رد  رامآ  نیرتشیب  هک  دننک  هدافتسا  دیدج 
لاس جح  یسایس  یگنهرف و  ییارجا ، ياهیگژیو  هرابرد  يرهشير : ياقآ  دوب ؟ رادروخرب  ییاهیگژیو  هچ  زا  شیپ ، ياهلاس  هب  تبسن  ، 25

هب دعب  هنیدم  ِرئاز  رفن   48 زین 050 ، هنیدـم و  هب  نارئاز  زا  رفن  میقتـسم 47800  لاقتنا  ییارجا : ياهیگژیو  تسا : هجوت  لباق  هتکن  دنچ   25
خبط لماک  حرط  يارجا  يوبن ، فیرش   29 ص : جح 25 ، دجـسم  فارطا  هنیدم و  يزکرم  هقطنم  ياهلته  رد  نارئاز  زا  ناکسا 65 % ناریا ،

نابرق و دیع  زور  رد  رامآ 83 % اب  ینابرق  زکرمتم  حرط  يارجا  هکم ، رد  هنیدم و 30 % رد  نارئاز  دودح 96 % يارب  زکرمتم  تروص  هب  اذغ 
هجوت اب  یگنهرف : ياهیگژیو  دوب . هتشذگ  لاس  جح  ییارجا  ياهیگژیو  هلمج  زا  یناریا  ناحباذ  زا  رفن  تسد 95  هب  مهدزای  زور  رد  % 17

یللملانیب هتـسجرب و  ناـیراق  روـضح  میدوـب ، هدرتـسگ  تروـص  هب  نارئاز  نآرق  متخ  تئارق و  دـهاش  میرک ، نآرق  نتفرگ  رارق  روـحم  هب 
رد ینآرق  ثحابم  هب  هژیو  هجوت  زین  هثعب و  یللملا  نیب  ياهـشیامه  و  یبنلادجـسم ، مارحلادجـسم ، رد  همانرب  يارجا  جـح و  رد  ناـمروشک 

لاـس نیمود  جـح ، هب  نـیعم  نارهاوـخ  مازعا  دـیدج  حرط  دوـب . یگنهرف  ياـهیگژیو  زا  هـثعب  یللملانـیب  ياهـشیامه  یموـمع و  تاـسلج 
لئاسم هب  ییوگخـساپ  جح ، نویناحور  عمج  هب  هدرکلیـصحت  رهاوخ  دودح 183  نتـسویپ  اب  تشاذـگ و  رـس  تشپ  ار  دوخ  زیمآتیقفوم 
ناوناب زا  یخرب  زین  نامروشک و  بوخ  يابطخ  نانارنخـس و  یغیلبت  یـشزومآ و  ياهینارنخـس  دـش . ماجنا  يرتشیب  تلوهـس  اب  ناوناب  هژیو 
يربـهر مظعم  ماـقم  هثعب  ياتفتـسا  ياروش  دـش . رازگرب  هنیدـم  رد  مه  هکم و  رد  مه  اـهناوراک  رد  زین  هثعب و  یموـمع  تاـسلج  رد  غـّلبم ،
اهناوراک نویناحور  هژیو  یشزومآ  ياههاگراک  دندوب . یجراخ  یناریا و  نارئاز  یهقف  ياهـشسرپ  يوگخـساپ  هکم  هنیدم و  رد  هزورهمه 

نویناحور و زین  اتفتـسا و  ياروش  زا  يدارفا  روضح  تفرگیم . رارق  وگتفگ  ثحب و  دروم  جح ، کسانم  یهقف  تالِـضعم  دـش و  لیکـشت 
زا يریگهرهب  یهدـنامزاس و  ناوراـک ، ره  رد  یگنهرف  ياروش  لیکـشت  یعـسم ، مارحلادجـسم و  هفحج ، هرجـش ، دجـسم  رد  غّلبم  ناوناـب 

نارئاز تاداقتنا  اهداهنـشیپ و  تایرظن و  هب  رتقیقد  رتهب و  هچره  یبایتسد  تهج  یجنـسرظن  حرط  يارجا  اهناوراک ، رد  داشرا  ياههورگ 
لیئارـسا و اـکیرمآ و  ياـههئطوت  زا  اـهنآ  یهاـگآ  ناناملـسم و  يرادـیب  یـسایس : ياـهیگژیو  دوب . هتـشذگ  جـح  یگنهرف  ياـهیگژیو  زا 
زا یمالـسا ، ياهتّلم  ییارگمه   30 ص : جـح 25 ، ّسح  دـیدشت  نیطـسلف و  قارع و  هژیوهب  مالـسا ، ناهج  رب  هطلـس  يارب  نانآ  ياـهحرط 
رد یمدرم  ياهتیقفوم  نیطسلف ، تاباختنا  لیئارسا و  یمگردرس  قارع ، رد  اکیرمآ  نازرل  عضو  دوب . هتشذگ  جح  یـسایس  مهم  ياهیگژیو 

رکف ییوجهراچ و  هب  ار  نانآ  هدرک و  دوخ  نورد  رد  هتفهن  میظع  يورین  هجوتم  ار  اهتّلم  جـیردت  هب  تسد ، نیا  زا  یلئاسم  نانبل و  قارع و 
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تکرش اب  ناکرشم  زا  تئارب  مسارم  هوکش  اب  يرازگرب  دادیم . ناشن  ار  دوخ  یبوخ  هب  هتشذگ  جح  رد  رما  نیا  تسا و  هتـشاداو  هشیدنا  و 
تأـیه صوـصخ  هـب  اـهروشک ، رگید  جاـجح  زا  يدادــعت  ماـظع و  عـجارم  ياـههثعب  زا  یناگدــنیامن  مارحلا و  هللاتـیب  نارئاز  جاـجح و 

اب رادـید  تنرتنیا ، هلمج  زا  فلتخم ؛ رازبا  زا  يریگهرهب  اب  نآ  راشتنا  نابز و  هد  هب  يربهر  مظعم  ماـقم  ماـیپ  ِنادرگرب  ناـنبل و  یگدـنیامن 
هللابزح لکریبد  نواعم  نامع ، روشک  یتنطلـس  مظعا  رواشم  ندرا ، جـح  فاـقوا و  ریزو  دـننام  اـهروشک ؛ زا  يدادـعت  ياـههثعب  ياـسؤر 
نایعیـش فاقوا  سییر  قارع ، یمالـسا  بالقنا  سلجم  يزکرم  ياروش  وضع  قارع ، هجراخ  ریزو  ماقممئاق  مساق ، میعن  خیـش  ياقآ  نانبل ،

نانآ اب  ینزیار  و  ریمشک و ...  وماج و  ینید  روما  سییر  مظعا و  یتفم  دمحا ، نیدلاریشب  دمحم  ریازجلا ، ینید  روما  فاقوا و  ریزو  قارع ،
يرگیفلـس و یطارفا  ناـیرج  ناـیم ، نیا  رد  دوب . هتـشذگ  جـح  یـسایس  ياهدرواتـسد  رگید  زا  مالـسا ، ناـهج  فلتخم  لـئاسم  هراـب  رد 
زا ناوناب  نتخاس  مورحم  نآ  هنومن  دننک و  دراو  ار  ییاهراشف  یناریا  نارئاز  رب  ات  دنتـشاد  ییاهـشالت  زین  ناتـسبرع  رد  یبهذم  ياهوردـنت 
زین يربـخ  ياـههنیمز  رد  یناـسرعالطا : يربـخ و  ياـهیگژیو  دوب . مالـسلا  مهیلع  همئا  روـبق  تراـیز  عـیقب و  ناتـسربق  راـنک  رد  روـضح 

اهرادید و اهشیامه و  تئارب ، لیمک ، ياعد  مسارم  شخپ  فلتخم ، ياههکبـش  رد  جح  رابخا  ساکعنا  امیـس و  ادص و  یمازعا  ياههورگ 
جح رد  نآرق  تیروحم  هب  هّجوت  اب  رئاز  هیرشن  درک . افیا  هعماج  رد  جح  گنهرف  جیورت  رد  يرثؤم  شقن  هثعب ، یـسایس  یگنهرف و  مسارم 

جـح 25، هثعب  یتنرتنیا  هاگیاپ  تشاد . یبوخ  ياهـشالت  زین  هنیمز  نیا  رد  مدرم ، هب  فلتخم  ياههنیمز  رد  یناسرعالطا  رب  هوـالع  هتـشذگ ،
دنتسم ملیف  هیهت  روظنم  هب  هتشذگ ، لاس  رد  جح  ياهتیلاعف  همه  ِندیشک  ریوصت  هب  دوب . هدش  رتعونتم  رترابرپ و  هتشذگ  هب  تبسن   31 ص :

راعـش يروحم  نآرق  هتـشذگ  لاس  دوب : . هتـشذگ  جح  یناسرعالطا  يربخ و  ياهیگژیو  زا  زین  جح ، ياهتیلاعف  بوتکم  نیودت  زین  جح و 
ماقم دومنهر  ساسا  رب  يرهـشير : ياقآ  دییامرف : نایب  تفرگ  تروص  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  یتامادـقا  زا  یـشخب  میدنمـشهاوخ  دوب ، جـح 

هب نآ ، زا  شیپ  ياهلاس  رد  هک  تسین  ینعم  نادـب  نیا  هتبلا  دوب . نآرق  جـح ، یگنهرف  ياـهتیلاعف  روحم  هتـشذگ ، لاـس  رد  يربهر ، مظعم 
ّتیلاّعف نارازگتمدخو ، نایناحور  زامعا  یگنهرف ؛ ناراکردناتسد  يربهر و  مظعم  ماقم  هثعب  هتـشذگ  لاس  هکلب  دـشیمن ، هتخادرپ  نآرق 

زا دنتسناوت  زیزع  نارئاز  هجیتن  رد  دمآرد و  ارجا  هب  یگنهرف  روما  نآرق ، رب  رتشیب  زکرمت  اب  دنتشاد و  هنیمز  نیا  رد  يرتریگمـشچ  رتشیب و 
هب جح  رد  نآرق  تیروحم  عوضوم  یگنهرف  هتیمک  رد  جح ، زاشیپ  دنریگب . سنا  نآرق  اب  دنیامن و  يرادربهرهب  رتشیب  جح  يونعم  ياضف 

ياههنیمز رد  جح 25  ياهیتساک  فعض و  طاقن  دش : . ارجا  اهنآ  رتشیب  دنوادخ  تایانع  اب  هک  دش  ذاختا  یتامیمصت  دش و  هتـشاذگ  ثحب 
لمع هب  ياهیجنـسرظن  زا  هدافتـسا  اب  هک  میراد  ییاـهیتساک  زونه  یگنهرف ، ياـههنیمز  رد  يرهـشير : ياـقآ  دوب ؟ هچ  یئارجا  یگنهرف و 

رد میناوتب  تاعوضوم  زا  کی  ره  هناسانشراک  ياهیـسررب  یگنهرف و  هتیمک  رد  نآ  حرط  اب  میراودیما  ام  هدش و  صخـشم  يدح  ات  هدمآ ،
روضح هب  نارئاز  زا  یخرب  یهجوتیب  تسا ، نیرفآلکـشم  ام  يارب  زونه  صخـشم  روطهب  هچنآ  نکیل  مینک ، شـالت  اـهنآ  عفر  رد  هدـنیآ 
رّرکم تارّکذـت  مغر  هب  هک  تسا  تعامج  زامن  ییاپرب  ماگنه  هب  اههزاغم  رانک  اهنابایخ و  رد  روضح  اـی  تعاـمج و  ياـهزامن  رد  نتفاـین 

نآ يارب  دیاب  لاح  ره  هب  نکیل  دناّتیلقا ، رد  دارفا  نیا  هچرگا  میتسه  نآ  دهاش  مه  زونه  هنافـسأتم  یگنهرف ، نالوؤسم  رگید  نایناحور و 
تروـص هب  وا  يارب  تقو  لّوا  رد  ندـناوخ  زاـمن  هک  يرئاز   32 ص : جـح 25 ، درک . زاغآ  ناریا  زا  ار  لح  هار  دـیاب  دیـشیدنا و  ياهراـچ 

يرئاز ای  تخاس و  دیقم  ّمهم  رما  نیا  هب  یهاتوک  تّدـم  رد  ار  وا  ناوتیم  هنوگچ  تسا ، هجوتیب  تقو  لّوا  زامن  هب  هدـماین و  رد  گنهرف 
دـسریم رظن  هب  تشادزاـب . طـلغ  ياـهشور  اـهتداع و  زا  ار  وا  ناوتیمن  زور  دـنچ  رد  هدرک ، تداـع  يراـتفر ، تاـفّلخت  زا  یخرب  هب  هک 

اهراـک هنوگنیا  زا  ناوتب  روشک ، یگنهرف  ياـهداهن  هعومجم  يراـکمه  اـب  اهیجنـسرظن و  زا  يریگهرهب  اـب  هک  تسا  نآ  لـح  هار  نیرتهب 
. میـسارهن هلأسم  نیا  زا  مینک و  دقن  ار  نامدوخ  ادـتبا  ام  هک  رتهب  هچ  تخاس و  رـشتنم  دـیاب  زین  ار  اهیجنـسرظن  جـیاتن  هتبلا  درک . يریگولج 

مجح زا  هللا  ءاش  نا  ات  مینک  نییبت  مدرم  يارب  مه  ار  هدنیآ  لاس  ياههمانرب  میراذـگب . نایم  رد  جاجح  مدرم و  اب  هناقداص  زین  ار  تالکـشم 
ییاهیتساک مه  زاب  هّکم ، يرهشنورد  لقن  لمح و  هنیمز  رد  هدش  ماجنا  ياهراک  مغر  هب  زین  ییارجا  هنیمز  رد  دوش . هتساک  تالکشم  نیا 

هب جاجح  ندش  راوس  ماگنه  جاجح ، مکارت  لیلد  هب  هک  مارحلادجـسم ، فارطا  رد  مالـسلا ، هیلع  یلع  باب  هقطنم  رد  صوصخهب  میتشاد ؛
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. تسین ناریا  یمالـسا  يروهمج  ناوت  رد  مه  لکـشم  نیا  لح  هتبلا  دوبن ، ام  جاجح  هدـنبیز  هک  دـشیم  داجیا  يدـیدش  ماحدزا  اهـسوبوتا 
زا یمک  ات  دنوش  جراخ  مارحلادجسم  زا  اهزامن ، زا  سپ  تعاس  کی  ات  مین  دیاب  مه  ام  نارئاز  دنک و  لح  ار  لکشم  دیاب  ناتـسبرع  تلود 

نکیل تشادرب ، رد  ام  جاجح  يارب  یناوارف  عفانم  زین  هنیدم  هاگدورف  رد  نانآ  دورف  هنیدـم و  هب  جاجح  مازعا  دوش . هتـساک  تیعمج  مکارت 
ریخأت رگید  لکشم  دوش . لح  لکـشم  نیا  جیردت  هب  میراودیما  هک  درادن  یجاح  همه  نیا  شریذپ  يارب  ار  مزال  تیفرظ  هنیدم ، هاگدورف 

رد نم  میتـشاد و  یتالکـشم  زین  جاـجح  تمیزع  زا  شیپ  تاـنیاعم  رد  درزآیم . ار  نارئاز  رطاـخ  دراوم  ياهراـپ  رد  هک  دوـب  اـهزاورپ  رد 
ار رئاز  ناوناب  يرادراب  لکشم  هک  هنوگنامه  نانآ  هک  مدرک  ضرع  متشاد  لاس 1426  جح  ياهناوراک  ناریدم  يارب  ًاریخا  هک  ياهسلج 

لـضعم نـیا  لـح  يارب  زین  هدـنیآ  ياـهلاس  رد  دـنناوتیم  دـندرک  لـح  لـبق  ياـهلاس  رد  دنتــشاد ، نز  ناراـیتسد  قـیرط  زا  هـک  یتـقد  اـب 
اب مراودـیما   33 ص : جـح 25 ، دوب . لـبق  لاـس  جـح  ياـهیتساک  زا  زین  هّدـج  هاـگدورف  رد  اهیـسرزاب  ندیـشک  لوط  دـننک . یـشیدناهراچ 

روضح ماّدص ، طوقس  زا  سپ  ریخا و  ياهلاس  رد  دوش : . هتساک  تالکـشم  نیا  مجح  زا  هدنیآ  لاس  هتفرگ ، تروص  هک  ییاهيزیرهمانرب 
تقیقح يرهشير : ياقآ  تسا ؟ هدش  هدیشیدنا  ياهراچ  جح  رد  عیـشت  ماجـسنا  يارب  ایآ  تسا ، هتفای  شرتسگ  ناتـسبرع  رد  هعیـش  نارئاز 

ار یناریا  نارئاز  فعـض  طاقن  میناوتب  ام  رگا  میرادـن و  دـنوشیم  فّرـشم  ّجـح  هب  هک  ياهعیـش  نارئاز  رگید  رب  ياهطلـس  ام  هک  تسا  نیا 
لاـس رد  لاـح  نیع  رد  نکیل  میاهدرک ، یمهم  راـک  میریگب ، دوشیم  رداـص  یخرب  زا  یهاـگ  هک  ار  ییاـهیراجنهان  وـلج  مینک و  فرطرب 

یخرب اـهنآ  اـب  تبحـص  قیرط  زا  میناوـتب  میـشاب و  هتـشاد  اـهروشک  ریاـس  هعیـش  نویناـحور  اـب  ياهسلج  اـت  میاهدرک  يزیرهماـنرب  يراـج 
يرتدایز تالکشم  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  دریذپن ، تروص  یمجـسنم  مادقا  رگا  لاح ، ره  هب  یلو  میزاس  فرطرب  ار  دوجوم  ياهیراجنهان 

هعیـش نویناحور  هیجوت  يارب  لاس ، لوط  رد  تیبلها ، یناهج  عمجم  تاطابترا و  گنهرف و  نامزاس  مادقا  هتبلا  دیآ . دوجو  هب  هیحان  نیا  زا 
نآ يارب  ّجـح  هاـتوک  تدـم  رد  اـم  هک  تشاد  دـهاوخ  نآ  زا  رتشیب  يریثأـت  دـنروآیم ، جـح  هب  ار  هعیـش  نارئاز  هک  یناوراـک  ناریدـم  و 

، دناهدمآ جح  هب  ناهج  رساترس  زا  هک  نامناملـسم  ناردارب  اب  یعاسم  کیرـشت  جح و  رد  نایعیـش  ماجـسنا  لاح ، ره  هب  مینک . يزیرهمانرب 
ياهتیـصخش درک : . دـهاوخ  يریگولج  تسا  ناناملـسم  ناـیم  رد  نانمـشد  ذوفن  هلیـسو  هک  هقرفت ، زا  تیوقت و  ار  یمالـسا  تّما  تدـحو 

نیا زا  امـش  يدـنبعمج  دنتـشاد . رادـید  یلاعبانج  اب  جـح ، رد  املع  زین  یمالـسا و  ياهروشک  یخرب  ّجـح  ياـسؤر  ارزو و  نوچ  یمهم 
شاهرمث درواتسد و  نیرتشیب  مراد ، مالسا  ناهج  نادنمـشناد  املع و  ارزو ، اب  هکم  رد  هک  ییاهرادید  يرهـشير : ياقآ  تسیچ ؟ اهرادید 

نامه اهرادید ، نیا  زا  ام  راظتنا  فدـه و  هدـمع  نکیل  دراد ، مه  يرگید  یبناج  تاکرب  هتبلا  تسا . یمالـسا  تما  هملک  تدـحو  تیوقت 
34 ص : جح 25 ، بوخ  دیاوف  راثآ و  هتفای و  شرتسگ  اهتاقالم  نیا  هللادمحب  ریخا  ياهلاس  نیا  رد  هک  تسا  یمالسا  تما  تدحو  تیوقت 

طباور اهنآ  اب  هک  ییاهروشک  یخرب  یمالسا و  يروهمج  نایم  یسایس  طباور  داجیا  رد  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ؛ هتشاد  یپ  رد  مه  یـسایس 
رد رئازجلا  جح  ریزو  اب  هدنب  هک  یلّوا  لاس  رد  هک  درب  مان  ریازجلا  روشک  زا  ناوتیم  هنومن  يارب  تسا . هدوب  راذگریثأت  میاهتـشادن ، یبوخ 

طباور نونکامه  هللادـمحب  دـش ، هک  ییاـهیریگیپ  اـب  نکیل  دوبن  مکاـح  یبوخ  طـباور  روشک  ود  ناـیم  ناـمز  نآ  رد  مدرک ، رادـید  هکم 
. تسا هتشاد  یپ  رد  مه  ار  ناناملسم  مشخ  جح  رد  صوصخ  هب  اهیفلس  دایز  تاهبـش  تسا : . هدش  رارقرب  روشک  ود  نایم  یبولطم  یـسایس 

یتسکش يرهـشير : ياقآ  تسا ؟ هتفرگ  تروص  یتامادقا  هچ  اهنآ  زا  يریگولج  يارب  و  دیراد ؟ یلیلحت  هچ  هنیمز  نیا  رد  یلاعترـضح 
يراحتنا و تاـیلمع  هدیجنـسن و  ياـهراک  هب  اـهنآ  اـت  دـش  ببـس  دـندروخ ، ناتـسناغفا  رد  ناـبلاط  طوقـس  زا  سپ  اهیفلـس  نم  رظن  هب  هک 

یتسکـش زا  یـشان  ار  اهنآ  یغیلبت  ياـهتیلاعف  دـیدشت  هدـنب  نیارباـنب ، دـننک . رتيوزنم  زور  هب  زور  ار  دوخ  دـنروآ و  يور  روک  ياـهرورت 
زا تسا  مزال  مینک ، دروخرب  اهنآ  اب  تسه ، مه  مهم  رایسب  هک  یگنهرف ، ههبج  رد  هکنیا  يارب  ام  دنتـشاد و  یـسایس  ههبج  رد  هک  منادیم 

ار يددـعتم  ياهراون  رخاوا  نیمه  رد  اهنیا  میـشاب . هتـشاد  نانآ  يارب  یبسانم  خـساپ  میوش و  دراو  دـناهدش ، دراو  اهنآ  هک  ییاههار  نامه 
هدش و فیرحت  دناهدرک ، حرطم  اهراون  نیا  رد  هک  یبلاطم  زا  یـضعب  دناهدرب . لاؤس  ریز  ینهوم  لکـش  هب  ار  هعیـش  دیاقع  هدرک و  عیزوت 

رگا مینک و  هلباقم  تکرح  نیا  اب  تنرتنیا  یتح  راون و  باتک ، قیرط  زا  هدشباسح  یقطنم و  روط  هب  دیاب  هک  دراد  خساپ  مه  رگید  یخرب 
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، مینک توعد  تاثحابم  هناتسود و  ياهتسشن  يارب  ار  اهنآ  تسا ، راکهدب  قح  فرح  هب  ناشـشوگ  هک  دنتـسه  اهنآ  نایم  رد  یناسک  ًانایحا 
مدرم ماوع  يور  رتشیب  ات  دـننکیم  شالت  دنتـسین و  ورردور  يوگتفگ  هثحابم و  هب  رـضاح  دارفا  نیا  بلاغ  میراد ، ام  هک  ییاههبرجت  هتبلا 

هک تسا  لاس  ود  دودح  دننک . رود  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  بتکم  زا  ار  اهنآ  دوخ  ماخ  لایخ  هب  دننک و  ههبـش  ياقلا  دنـشاب و  راذـگریثأت 
اهیدوعس مادقا  نیا  دوشیمن . هداد  یناریا  ناوناب   35 ص : جح 25 ، هب  نیمرحلانیب ، نتسشن  زین  عیقب و  ناتسربق  ولج  هطّوحم  هب  دورو  هزاجا 

هک تسا  یبلطم  نامه  ياتسار  رد  اهیباّهو  مادقا  نیا  يرهـشير : ياقآ  دیاهدرک ؟ هچ  نونکات  نآ  لح  يارب  دینکیم و  یبایزرا  هنوگچ  ار 
قَِرف رگید  نایعیش و  يارب  ار  یتالکشم  ات  دناهدرک  رتشیب  ار  دوخ  ياهراشف  دنتشاد ، هک  یسایس  تسکش  لابند  هب  نانآ  ینعی  متفگ ؛ رتشیپ 
قرف زا  يرایـسب  تسین و  شیب  یکچوک  هقرف  تیباهو  دـینادیم  هک  هنوگنامه  دـنروآ . دوجوهب  دنتـسین ، هدـیقع  مه  اهنآ  اب  هک  یمالـسا 

اهیفلس و راتفر  نیا  زا  میتشاد ، رادید  نانآ  اب  جح  رد  ام  هک  تنس ، لها  نارّکفتم  زا  يرایسب  دنباتیمن و  رب  ار  اهنآ  دیاقع  راکفا و  یمالسا 
يدایز ياهـشالت  ام  دـندرکیم . ترفن  راـهظا  ناناملـسم  رگید  ِیبهذـم  روما  رد  ناـشندرکتلاخد  ناـنآ و  هنارّجحتم  یقطنمریغ و  راـکفا 

هللادبع و ریما  ياقآ  اب  رادید  رد  ترایز  جـح و  نامزاس  سییر  متـشون و  هللادـبع  ریما  ياقآ  هب  ياهمان  مینک . لح  ار  لکـشم  نیا  ات  میدرک 
، تشادن یسوملم  هجیتن  اهنآ  زا  مادکچیه  هنافسأتم  یلو  دندش ، نآ  يروف  ّلح  راتساوخ  حرطم و  ار  لکشم  يدوعس  ِرگید  تاماقم  یخرب 

تالکـشم دوش و  رجنم  یمدرم  ياهدروخرب  تارهاظت و  هب  تسا  نکمم  مدرم  ترایز  زا  يریگولج  دـندرک  ساـسحا  اهیدوعـس  هکنآ  اـت 
داجیا عنام  زونه  ناوناب  يارب  هنافـسأتم  نکیل  دراد ، همادا  مه  نونکات  دنتـشاذگزاب و  ناـیاقآ  يارب  ار  هار  هجیتن  رد  هک  دـنک  داـجیا  یتینما 
یبوخ تاعبت  دوشن ، عفترم  لکـشم  نیا  رگا  هک  مراد  نآ  فوخ  نم  دننک و  عمجت  عیقب  ناتـسربق  تشپ  اهنآ  دـنهدیمن  هزاجا  دـننکیم و 
يونعم تصرف  نیا  زا  دـنناوتن  یناریاریغ  یناریا و  ناوناب  زا  یهجوت  لـباق  دادـعت  هک  تسا  نآ  یفنم ، تاـعبت  نیا  لقاّدـح  دـشاب و  هتـشادن 

عافد نارئاز  قوقح  زا  دتسیاب و  یطارفا  هورگ  نیا  ربارب  رد  دناوتیمن  هک  درک  دنهاوخ  ناتسبرع  تلود  رد  فعض  یبایزرا  دننک . هدافتـسا 
ار رئاز  دناوتب  هک  یّجح  دراد ؛ هلـصاف  رایـسب  دوخ  فادـها  زا  جـح  زونه  دـننک : . ارجا  تسا  ناشروشک  تحلـصم  هب  هک  ار  هچنآ  دـنک و 

فادـها نیا  قّقحت  ندیـسر و  يارب  ییاهراکهار  هچ  یلاعبانج  رظن  هب  دـنادرگرب . دوخ  راید  هب  هزیکاپ  دـنک و  كاـپ  دـّلوت  زور  دـننامه 
تفرعم و هچره  تسا ، تفرعم »  » لّوا هتکن  تسا : مهم  رایسب  جح  فادها  قّقحت  يارب  هتکن  هس  نم  رظن  هب  يرهـشير : ياقآ  دراد ؟ دوجو 

نیا هک  یّمهم  ياهتیفرظ  دشاب و  رتشیب  مهم  رایسب  هضیرف  نیا  هب  مارحلا  هللاتیب   36 ص : جح 25 ، جاجح  جح و  ناراکردناتسد  تریصب 
زا باـنتجا  يارب  شـالت   » مود هتکن  درک . هدافتـسا  اـهتّیفرظ  نیا  زا  دوشیم  رتهب  دوش ، هتخانـش  رتـشیب  دراد ، يزاـسدوخ  يارب  یهلا  بجاو 

« جح لامک  يارب  شالت   » مّوس هتکن  تسا . ّمهم  رایـسب  دورب ، نایم  زا  جح  راثآ  ات  دوشیم  بجوم  هک  يروما  تخانـش  تسا ؛ جـح » تافآ 
هاـگآ نآ  زا  ناـگمه  دـیاب  تسا و  ّمهم  رایـسب  نم  رظن  هب  هتکن  هس  نیا  میوش ، رادروخرب  جـح  رد  يرتشیب  تینارون  زا  مینک  هچ  هک  تسا 

ناـیرجم و نادـنمرنه و  يارب  ياهـسلج  رادـید و  یلاـعبانج  ًاریخا  دـندرگ : . دـنمهرهب  جــح  تاـیونعم  تاـکرب و  زا  دــنناوتب  اـت  دــنوش 
نانآ يارب  ییاهدومنهر  هچ  دینکیم و  یبایزرا  هنوگچ  ریخا  ياهلاس  رد  ار  امیـس  ادص و  ياهتیلاعف  دیتشاد ، امیـس  ادـص و  ناگدـننکهّیهت 

يرایسب يراذگهیامرس  هدرک و  لمع  بوخ  رایسب  ریخا  ياهلاس  رد  امیس  ادص و  هک  منک  هراشا  هتکن  نیا  هب  ًالوا  يرهشير : ياقآ  دیراد ؟
رتشیب جح  یگنهرف  ناوارف  ياهتیفرظ  زا  هکنیا  يارب  نکیل  تسا ، ینادردق  لباق  هک  دنوش  دنمهرهب  جح  ینارون  ياضف  زا  مدرم  ات  دنکیم 
زکرم منکیم - : هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  زین  اـجنیا  رد  هک  متفگ  ار  یتاـکن  هسلج  نآ  رد  دـهد . تـیمها  یتاـکن  هـب  دـیاب  دوـش ، هدافتـسا 

. دننک صخشم  ییاسانش و  ار  جح  ياهتیفرظ  يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  تنواعم  يراکمه  اب  امیس ، ادص و  ياهـشهوژپ 
تافآ اب  هلباقم  هعماج - . مدرم و  هب  جـح  گنهرف  لاقتنا  يارب  رنه ، زا  يریگهرهب  يزیرهمانرب و  يارب  اهنیرتهب  يریگراـکهب  ییاسانـش و  - 

دننک و هدافتـسا  ازدمآرد  تالیکـشت  کی  ناونع  هب  جح  هرمع و  زا  دنهاوخیم  هک  دنتـسه  ياهدع  نونکامه  جـح . هرمع و  زا  يریگهرهب 
ریوصت هب  دـتفایم  قافتا  هرمع  جـح و  رد  هک  ار  ییاهیراجنهان  تسامیـسوادص - . دـنک ، هزرابم  رکف  نیا  اب  دـناوتیم  هک  ییاج  نیرتمهم 

شقن نآ  رد  دـناوتیم  امیـسوادص  هک  تسا  يرگید  ّمهم  ياـهراک  زا  زین  ندرک  مادـقا  اـهنآ   37 ص : جح 25 ، حالـصا  يارب  ندیـشک و 

www.Ghaemiyeh.comجح 25 ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


زا زین  راک  ود  تسا . ریذپانراکنا  نآ  رد  یّلم  هناسر  شقن  هک  تسا  ییاهراک  زا  زین  جح  هنیمز  رد  يزاسگنهرف  دـشاب - . هتـشاد  یـساسا 
خیرات هیهت  . 1 دنک : يرتشیب  يراذگهیامرـس  نآ  يور  هثعب  يراکمه  اب  دیاب  امیـس  ادـص و  هک  تسا  رادروخرب  يرتشیب  تیولوا  تیمها و 

مه هک  تسا  يریوصت  خیرات  خیرات ، نیرتدنتـسم  نیرتهبذاجرپ و  یترایز . زکارم  همه  تایلاع و  تابتع  هرمع و  جـح ، يریوصت  دنتـسم و 
ریوصت هب  . 2 دنک . يراذگهیامرـس  نآ  يور  دناوتیم  امیـسوادص  هک  تسا  يراک  نیا  تسا و  دیفم  رایـسب  هدـنیآ  يارب  مه  زورما و  يارب 

نابز و اب  یـسک  یهاگ  َنیَِملاْعِلل .» ًيدُـهَو  ًاکَرابُمَۀَّکَِببيِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ  : » دـیامرفیم نآرق  جـح . عفاـنم  تاـکرب و  ندیـشک 
هک دنکیم  هئارا  ار  یگداوناخ  یعامتجا و  یسایس ، يدرف ، تاکرب  يریوصت ، تروص  هب  تقو  کی  و  دنکیم ، نایب  ار  تاکرب  نیا  نخس 

ریوـصت هب  ار  نیا  دـیوگیم ، هناـخ  نیا  هکم و  ندوـب  يرقلاما  زا  نخـس  نآرق  یتـقو  اًـلثم  تسا . یلوا  زا  رتراذـگریثأت  رایـسب  ًاـعطق  یمود 
ریوصت نابز  اب  مدرم  يارب  نآ  هعسوت  لحارم  هبعک و  ندش  هتخاس  زا  سپس  نیمز و  زا  هطقن  نیا  رد  یکشخ  شیادیپ  يادتبا  زا  ندیـشک و 

ییاهاعد هچ  هتـشاد ، مدرم  يارب  یتاکرب  هچ  هدـش ، يرقلاّما  هّکم  هنوگچ  دوب . دـهاوخ  دایز  رایـسب  مدرم  رد  شریثأت  ًانئمطم  نتفگ ، نخس 
هیلع يدهم  ترضح  روهظ  هناخ  نیا  تکرب  نیرتمهم  تسا و  هبذاجرپ  اهنیا  همه  دناهدرب ؟ يدرف  تاکرب  یناسک  هچ  هدش ، باجتسم  اجنیا 
يارب ار  تاکرب  نیا  ار و  ناشخرد  خـیرات  نیا  رنه  نابز  اب  دیـشک و  ریوصت  هب  ناوتیم  ار  اهنیا  یمامت  هک  تسا  هناخ  نیا  راـنک  زا  مالـسلا 

ياهراک زا  ناحلاص  ناـفراع و  يرازگجـح  نکاـما ، تخانـش  مالـسا ، خـیرات  هنیمز  رد  دـنلب  هاـتوک و  ياـهملیف  تخاـس  درک . ناـیب  مدرم 
ینافرع دنلب  نیماضم  ياراد  هک  ار  یلبـش  ثیدح  نیمه  اًلثم  دنهد . ماجنا  دنناوتیم  امیـسوادص  رد  ام  دـهعتم  نادـنمرنه  هک  تسا  يرگید 

38 ص : جح 25 ، ار  رفس  یتفرعم  هچ  اب  ادتبا  نامه  زا  هک  دنامهفیم  وا  هب  دنکیم و  داجیا  رئاز  رد  يدایز  ریثأت  ندیشک ، ریوصت  هب  تسا ،
زا هک  دسریم  رظن  هب  هکلب  تسین  نشور  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هب  ثیدح  نیا  باستنا  هچرگ  دنک . لمع  هنوگچ  جـح  لوط  رد  زاغآ و 

جح و ِيریوصت  دنتسم و  خیرات  هیهت  تفگ  دیاب  هلمج  کی  رد  لاح ، ره  هب  تسا . هدنزومآ  بلاج و  نآ  نیماضم  نکیل  دشاب ، افرع  یخرب 
هتفر و ایند  راد  زا  دـهف  کلم  نونکا  دراد : . ار  نآ  ناوت  امیـسوادص  هک  تسا  یّمهم  ياهراک  زا  جـح ، تاـکرب  عفاـنم و  يریوصت  ریـسفت 

نیا ایآ  دـینکیم و  یباـیزرا  هنوگچ  ار  روشک  ود  طـباور  هدـنیآ  تسا . هتفرگ  هدـهعهب  ار  روشک  نیا  یهاـشداپ  ًامـسر  هللادـبع  ریما  ياـقآ 
صوصخ رد  هللادـبعریما  ياقآ  ياههاگدـید  هب  هّجوت  اب  يرهـشير : ياـقآ  تشاد ؟ دـهاوخ  ریثأـت  جـح  مسارم  يرازگجـح و  رد  تارییغت 

جح ندش  رازگرب  رتهب  هچ  ره  رد  طباور ، تیوقت  نیا  مراودیما  دش و  دهاوخ  تیوقت  روشک  ود  طباور  ناریا ، یمالسا  يروهمج  اب  طباور 
یشزومآ ياهکرهش  ثادحا  زا  نخس  ًاریخا  دوش : . مادقا  دنراد ، زیزع  نارئاز  هک  یتالکشم  لح  رد  ًاصوصخ  دشاب و  دیفم  هدنیآ  ياهلاس 

رد اهکرهش  نیا  يارب  ار  ییاهینیبشیپ  هچ  دینادیم و  يرورض  دیفم و  دح  هچ  ات  ار  مادقا  نیا  یلاعترـضح  تسا . نارئاز  جاجح و  يارب 
رد هچ  نونکامه  ام  دـشیم . ماجنا  نیا  زا  شیپ  هک  دوب  بوخ  تسا و  مزال  رایـسب  راک ، نیا  نم  رظن  هب  يرهـشير : ياقآ  دـیاهتفرگ ؟ رظن 
زا مدرم  هک  یلابقتـسا  اب  میرادـن و  نارئاز  نیرمتعم و  جاجح و  شزومآ  يارب  یبسانم  ناکم  گرزب ، ياهرهـش  اهناتـسا و  رد  هچ  نارهت و 

کسانم زا  رتهب  هچره  يریگهرهب  اهنآ و  شنم  شور و  رد  ًاعطق  میشاب ، هتشاد  نارئاز  شزومآ  يارب  یبسانم  ياج  رگا  دنراد ، هرمع  جح و 
مزال ینیبشیپ  هک  اهناتـسا  زا  یـضعب  نارهت و  رد  هللا  ءاـش  نا  میراودـیما  تسا . راذـگریثأت  رایـسب  اـهیراجنهان  زا  نتـساک  هرمع و  جـح و 

دروـم سیـسأت و  یـشزومآ  ياـههعومجم  نیا  اهناتـسا  زکارم  رد  لقادـح  زین  هدـنیآ  رد  دوـش و  قـقحم  رما  نیا  يدوز  هب  هتفرگ  تروـص 
ای تنس » نآرق و  طبارت   » عوضوم يرهشير : ياقآ  تسیچ ؟ جح  یتاغیلبت  روحم  هدنیآ  لاس   : 39 ص : جح 25 ، دریگ . رارق  مدرم  هدافتسا 

ناهج رد  مهم  رایسب  هلأسم  هک  میاهدیزگرب  لاس 1426  جح  یغیلبت  یگنهرف و  روحم  ناونع  هب  ار  تنـس » نآرق و  لباقتم  طابترا  دنویپ و  »
مه تنـس  هب  ای  تسا  یفاـک  اـهنت  نآرق  ینید ، تفرعم  هزوح  رد  اـیآ  هک  تسه  هدوب و  حرطم  یمالـسا  عماوج  رد  لاؤس  نیا  تسا . مالـسا 

هورگ نیا  ربارب  رد  میرادـن . تنـس  هب  يزاین  تسا و  یفاک  اهنت  نآرق  هللا » َباتِک  اَُنبْـسَح  : » هک دـندقتعم  ناناملـسم  زا  یهورگ  میدـنمزاین ؟
عوضوم تنس » نآرق و  طبارت  ، » نیاربانب میریگب ! هرهب  تنس  زا  دیاب  طقف  ام  تسین و  مهف  لباق  ام  يارب  نآرق  دندقتعم  هک  دنتـسه  اهیرابخا 

راهچ هک  ماهدرک  رکذ  همکحلا  نازیم  همّدقم  رد  هدـنب  دوش . زاغآ  ادـخ  هناخ  رانک  زا  نآ  یـسررب  تسا  بوخ  هچ  هک  تسا  یّمهم  رایـسب 
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نآرق 3. هب  زاین  مدـع  تنـس و  ندوب  یفاک  نآرق 2 . ندوب  یفاک  تنـس و  هب  نتـشادن  زاین  . 1 دراد : دوـجو  هنیمز  نیا  رد  نوـنکامه  هّیرظن 
هب میاهدرک ؛ حرطم  ام  هک  تسا  يزیچ  مراهچ  هنیزگ  نآرق  مهف  بتارم  نایم  لیصفت  صاخ 4 . دراوم  رد  تنس  هب  زاین  نآرق و  ندوب  یفاک 

ار نآرق  تغل ، هب  هعجارم  اب  میناوتیم  میرادن و  تنـس  هب  زاین  نآرق  مهف  بتارم  زا  یخرب  رد  ام  دراد . یبتارم  نآرق  تخانـش  هک  ینعم  نیا 
فیاطل و تاراشا و  زین  نآرق و  یناـعم  قمع  هب  میهاوخب  رگا  اـّما  میمهفب ، تنـس  هب  هعجارم  نودـب  ار  هیآ  ياـنعم  مینک و  ریـسفت  نآرق  اـب 

41 ص : جح 25 ، تسین . رّسیم  تنس  زا  يریگهرهب  اب  زج  قیاقح  نیا  هب  ندیسر  میراد و  تنس  هب  زاین  ًامتح  میربب ، یپ  ینآرق  قیاقح 

رامشزور شرازگ  لّوا : لصف 

«1  » هدعق يذ  هبنشود 15 

هراشا

1383 / 10 / 7

نیتسخن ناوراک  زاورپ 

رد دندش . هرونم  هنیدم  مزاع  دابآرهم  هاگدورف  زا  سابریا  يامیپاوه  دـنورف  کی  اب  زورما ، هاگماش  یناریا ، جاّجح  نارئاز و  هورگ  نیتسخن 
ياقآ یناریا و  جاّجح  تسرپرـس  هیقف و  ّیلو  هدنیامن  يرهـشير ، ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  نارئاز ، هورگ  نیتسخن  هقردـب  مسارم 

راب نیتسخن  يارب  لاسما ، دنتـشاد . روضح  یمالـسا  داشرا  گنهرف و  ریزو  نواعم  تراـیز و  جـح و  ناـمزاس  سیئر  یناـهرز  دـمحا  دـّیس 
هنیدـم دراو  میقتـسم  روط  هب  لبق  هنیدـم  نارئاز  یمامت  نیاربانب ، دننیـشنب . نیمز  هب  هنیدـم  هاـگدورف  رد  دـنتفای  هزاـجا  یناریا  ياـهامیپاوه 

اب یناریا  جاـجح  تـشگرب  تـفر و  ياـهزاورپ  لاـسما  دـننکیم . زاورپ  ناریا  هـب  هنیدـم  زا  ًامیقتــسم  دـعب  هنیدـم  نارئاز  هـمه  دـنوشیم و 
. درک دهاوخ  لقتنم  ناریا  هب  سپس  ناتسبرع و  هب  ار  رئاز  رازه  دودح 49  امه  دش . دهاوخ  ماجنا  يدوعس  ییامیپاوه  زین  و  امه ، ییامیپاوه 

مزاع نونکا  هک  یناسک  : » تفگ يرهشير  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  یناریا ، نارئاز  زا  هورگ  نیتسخن  هقردب  مسارم  رد   44 ص : جح 25 ،
مّظعم ماقم  دومنهر  هب  هراشا  اب  يو  دنشاب .» ناتسبرع  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  ناریفس  نازاتـشیپ  هک  دنراد  راختفا  دنتـسه  هرّونم  هنیدم 

رپ جـح ، نارازگراک  نارئاز و  نایم  رد  نآرق  روضح  لاسما  : » تفگ دـشاب  نآرق  دـیاب  جـح ، لاسما  یگنهرف  ياـهتیلاعف  روحم  هک  يربهر 
دنتسه نارئاز  راکردناتسد  هک  یناسک  : » درک ناشن  رطاخ  دومنهر  جنپ  هئارا  اب  نایاپ  رد  ناشیا  دوب .» دهاوخ  هتـشذگ  ياهلاس  زا  رتگنر 

یبوخ هب  ادخ  نانامهیم  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  لوؤسم  ياههاگتـسد  اهنامزاس و  یمامت  دیاب  دـنوادخ و  نانامهیم  جاّجح  هک  دـننادب 
نیتسخن نانآ  دندش . هنیدـم  هاگدورف  دراو   83 / 10 هبنـش 8 / هس  دادماب  هقیقد  تعاس 35  یناریا  نارئاز  زا  هورگ  نیتسخن  دننک .» ییاریذـپ 

. دننک هدهاشم  دیشخردیم  بش  یکیرات  رد  يدیشروخ  نوچ  هک  ار  یبنلا  دجسم  هنیدم  نامسآ  زارف  رب  دنتسناوت  هک  دندوب  ینارئاز 

یسراف هرامش  نیتسخن  راشتنا 

نیتسخن هک  درک ، تزاگ  يدوعس  مان  اب  یسراف  همیمض  رشن  هب  مادقا  ظاکع ، يدوعـس  همانزور  هنیدم ، هب  نایناریا  دورو  اب  نامزمه  ظاکع 
نیا رد  درکیم . رـشتنم  یـسراف  همانهژیو  دالبلا  همانزور  لبق  لاس  دش . رـشتنم  هدعق  يذ  اب 17  ربارب   83 / 10 هبنـش 8 / هس  زور  نآ  هرامش 

كرادت ار  یحرط  يراج  لاس  جح  رد  تفگ : نیفیرـش  نیمرح  نوؤش  سیئر  نیّـصحلا  نمحرلادبع  نب  حلاص  خیـش  میناوخیم - : هرامش 
دنهاوخ نانآ  يوگخـساپ  درک و  دنهاوخ  وگزاب  جاجح  يارب  ار  یعرـش  لئاسم  زور  هنابـش  لوط  رد  املع  زا  رفن  دون  نآ  ّیط  هک  میاهدـید 

ییامیپاوه تکرـش  دـننک - . همجرت  جاّجح  يارب  ار  یعرـش  لئاسم  يواـتف و  اـت  دـنا  ناـنآ  تمدـخ  رد  نیمجرتم  زا  یعمج  نینچمه  دوب .
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ینارمع ياهحرط  دـهاش  لاسما  هسدـقم  رعاشم  دـهدیم - . لاقتنا  زاورپ  اب 4500  ار  رئاز  نویلیم  کی  زا  شیب  لاـسما ، جـح  رد  ناتـسبرع 
ياهنوتـس تارییغت  تارمج و  لـپ  حرط  نآ  نیرتمهم  هک  تسا  هدوب  لاـیر  نویلیم   45 ص : جح 25 ، رب 750  غلاب  ياهنیزه  اـب  ياهدرتسگ 

. دـهدیم ناشن  ار  لپ  يور  دارفا  دادـعت  هک  تسا  جاـجح  ییاـمنهار  يارب  یکینورتکلا  ياـهولبات  بصن  یمر و  ياههچـضوح  تارمج و 
تفرگ تروص  لاسما  هک  یمهم  تامادقا  زا  یکی  دیوگیم : هراب  نیا  رد  یئاتسور  يرهش و  روما  ریزو  نواعم  نیدباعلا  نیز  بیبح  رتکد 
بونج جاجح  رتناسآ  رتهب و  دّدرت  يارب  اـضف  هجیتن  رد  هک  دوب  هسدـقم  رعاـشم  هقطنم  زا  جراـخ  هب  مصیعملا  هرامش 2  هاگراتشک  لاقتنا 
اهلنوت نیا  لوط  تسا . دیدج  تامادقا  زا  ینم  هب  رعشم  ریـسم  رد  ور  هدایپ  دیدج  ِلنوت  راهچ  ثادحا  نینچمه  تسا . هدش  زاب  ایـسآ  قرش 

اهنیـشام و دّدرت  هک  هدـش  ثادـحا  یلپ  لـنوت  ره  لـباقم  رد  دـنکیم . لـصّتم  هیزیزع  ینم و  هب  ار  مـصیعملا  هـقطنم  تـسا و  رتـمولیک  هـس 
: درک مالعا  ناتـسبرع  فاقوا  یمالـسا و  روما  ترازو  یتاعوبطم  نواعم  یکرت  نسحملادبع  نب  دمحم  رتکد  دـنکیم . ناسآ  ار  اهورهدایپ 

هناخ جاجح  نایم  ار  نآ  همجرت  اب  هارمه  میرک  نآرق  هخسن  رازه  هس  هاجنپ و  دصکی و  نویلیم و  هدزیس  دادعت  دراد  رظن  رد  هناخترازو  نیا 
هب نینچمه  ددرگ . عیزوت  جاجح  ناـیم  ناـبز  هب 12  راوـن  ناـبز و 39  هب 25  باـتک  تسا 41  رارق  زین  دـنک . عیزوت  يراج  لاـس  یط  ادـخ 

دوخ جح » يامنهار   » همانرب شخپ  ویدار  نیا  تسا . هدرک  عورش  ار  دوخ  راک  ناتـسبرع  جح  يویدار  یـسراف  شخب  جح ، مسوم  تبـسانم 
دعب  5 تعاس 30 : زا  هزور  همه  هجح ، يذ  هام  نایاپ  ات  یـسراف  ياههمانرب  شخپ  هب  هدرک و  زاغآ  هدعق  يذ  هام  لّوا  زا  یـسراف  نابز  هب  ار 

هقطنم ریما  زیزعلا  دبع  نب  دیجملادبع  هدازهاش  ار  هبعک  هناخ  هبنـشود  زورما  رهظ  زا  دـعب  هک  میازفایم  دـهدیم . همادا  تعاس 7  ات  رهظ  زا 
46 ص : جح 25 ، داد . وشوتسش  ناریا  بان  بالگ  مزمز و  بآ  اب  ناتسبرع  هاشداپ  زا  تباین  هب  همّرکم ، هّکم 

هدعق يذ  هبنش 16  هس 

هراشا

1383 / 10 / 8

جح نارازگراک  اههثعب و  ياهورین  تمیزع 

رارق دندرک . زاورپ  هرّونم  هنیدـم  هب  نارهت  زا  جـح  نارازگراک  اههثعب و  ریاس  يربهر و  مظعم  ماقم  هثعب  ياهورین  زا  ياهدـمع  شخب  زورما 
امیپاوه تشاد و  ریخأت  مین  تعاس و  راـهچ  دودـح  زاورپ  اـمیپاوه ،]!؟[  یّنف  صقن  رثا  رب  یلو  دریگ ، تروص  تعاس 12  سأر  زاورپ  دوب 

یلو تسا  هدـش  يداع  نارفاسم  يارب  شیب  امک  ناریا  رد  زاورپ  ریخأت  دـنچره  تسـشن . نیمز  هب  هنیدـم  هاگدورف  رد   7 تعاس 30 : دودح 
رد لّطعم  نارئاز  يارب  ياهمانرب  لقادح  دننک . ینیبشیپ  اًلبق  ار  یعـضو  نینچ  دیاب  ناراکردناتسد  تسین و  اور  عوضوم  نیا  رد  هحماسم 
زا ار  نارفاـسم  نآ - ِلـیلد  ریخأـت و  ِیبیرقت  رادـقم  ِمـالعا  مک  تسد  یناـگمه - تسرد و  یناـسر  عـالّطا  اـب  دـننیبب و  كرادـت  هاـگدورف 

نیا زا  درک . لّمحت  تّذل  اب  دیرخ و  ناج  هب  ار  یتخـس  هنوگره  دیاب  هار ، نیا  رد  یلو  دوب ، دایز  ًاتبـسن  ریخأت  هچرگ  دـنروآرد . یفیلکتالب 
زین تسا  هدرک  لیمحت  نانآ  رب  ياهژیو  طیارش  نس  تلوهک  هک  ّنسم  گرزب و  ناملاع  زا  یخرب  دشن . دنلب  یسک  زا  یـضارتعا  يادص  ور 

47 ص : جح 25 ، يریدق . نسح  دمحم  خیش  جاح  يدراهتشا و  هانپ  یلع  خیش  جاح  تایآ  تارـضح  هلمج  زا  دندش  فّرـشم  زاورپ  نیا  اب 
گرزب ياهکاس  اهنادمچ و  یسررب  یندب و  یسرزاب  زا  دندرکیمن و  ینادنچ  يریگتخـس  يدوعـس  نارومأم  هنیدم ، هاگدورف  رد  لاسما 

هکنیا لثم  اهنآ ، هب  یکدنا  رکذت  اب  سپس  دنتفرگیم و  ار  اهباتک  یخرب  دندرکیم و  شیتفت  ار  یتسد  کچوک  ياهفیک  طقف  دوبن . يربخ 
؛ تسا جح  تالکـشم  زا  نتـساک  ناراکردـناتسد  هفیظو  هک  تسا  تسرد  دـندنادرگیم . زاب  تساعد  ای  کسانم  ای  ثیدـح  بتک  اهنیا 
. تسا هتفهن  یتـمکح  مه ، هتکن  نیمه  رد  دـیاش  تشادرب و  اـپ  شیپ  زا  ار  تالکـشم  همه  ناوتیمن  هک  تسا  يروـج  جـح  راـتخاس  یلو 
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، هنیدم هب  هدـج  ای  هکم  هب  هنیدـم  هار  رد  لیبموتا  ندـش  بارخ  زاورپ ، ریخأت  دـننام  یتالکـشم  اب  ههجاوم  ماگنه  یناریا  نارئاز  زا  يرایـسب 
یهاگ هک  دنهدیم ، تسد  زا  ار  لّمحت  نانع  ددرگیم و  زیربل  ناشربص  هساک  دوز  ییاذغ ، مالقا  یخرب  ندوبن  ای  اذغ  ندیسر  رید  یکدنا 

یلبق ِهیجوت  عقاوم ، نیا  رد  هتـساوخان  ثداوح  زا  يریگـشیپ  يارب  اهراک  نیرتهب  زا  یکی  اـی  نیرتهب  دوشیم . یهتنم  مه  يّداـح  لـئاسم  هب 
. تسا رایسب  زا  یکدنا  رازه و  زا  یکی  اهنآ  اب  سایق  رد  يزورما  تالکشم  هک  تسا  هتـشذگ  ياهنامز  رد  جح  ِرایـسب  تالکـشم  اب  نارئاز 

اهناوراـک نویناـحور  هک  تسا  بوـخ  دوـش  ریذـپلّمحت  ناـسآ و  نارئاز  يارب  نآ  دـننام  اذـغ و  نکـسم و  ورفـس  تالکـشم  هـکنیا  يارب 
اهیهاتوک اهریـصقت و  ای  اهیراک  مک  رب  دنهاوخب  هکنیا  نودب  دـننک ، دزـشوگ  نارئاز  هب  ار  هتـشذگ  ياهنامز  رد  نایجاح  ِرایـسب  تالکـشم 

: تساجب رایسب  اجنیا  رد  هباشم  هنومن  دنچ  رکذ  زاورپ  ریخأت  نیمه  يارب  اًلثم  دنراذگب . شوپرس 

هتشذگ نارود  رد  جح  رفس  تالکشم 

هدوب فـجن  زا  و  لاس 1318 ق ، هب  يو  لّوا  رفـس  و  هدش ، فرـشم  جح  هب  راب  راهچ  ًاعمج  یمق  سابع  خیـش  جاح  اسراپ  رّحبتم و  ثّدـحم 
هّدج رد  هکنیا  هلمج  زا  تسا ؛ هداد  حیضوت  دوخ  ار  شتـشگزاب  هوحن  یلو  هدرک ، رفـس  هکم  هب  یهار  هچ  زا  هک  تسین  مولعم  ًاقیقد  تسا .

- شردپ هب  باطخ  ياهمان  رد  يو  تسا . هدروآ  رـس  هب  دایز  یتحاران  اب  ار  ینالوط  تدـم  نیا  هدوب و  یتشک  راظتنا  رد  زور  لهچ  دودـح 
، مویلا موش ! تیادف  دسیونیم : تسا - هداتسرف  ناریا  هب  دناهتشاد ،  48 ص : جح 25 ، تکرح  تبون  وا  زا  لبق  هک  یمق  جاجح  هلیسو  هب  هک 

نیا رد  هتشذگ  ام  رب  هک  تسا  مراهچ  هعمج  نیا  متسه و  اعد  لوغـشم  یتمالـس  هب  هّدج  رهـش  رد  تسا ، مارحلا  مرحم  رهـش  هعمج 24  هک 
. دیایب یک  ات  ًادقن ، تسین  یتشک  تفر . میهاوخ  نوریب  بارخ  رهش  نیا  زا  یک  تسین  مولعم  تساوه و  بآ و  دب  رایسب  رهش ] نیا   ] و رهش .
؟ مینک هچ  مق . ناشاک و  ناهفصا و  زاریش و  رهشوب و  هب  میسرب : ناریا  هب  زور  تسیب  بیرق  ات  مینک  ریس  ایرد  يور  رد  مینیشنب ، یتشک  دیاب 

میراتفرگ نایّنس  نیا  نایم  رد  ام  اجنیا  رد  دنراد ؛ لاغتشا  یناوخهضور  يرادهیزعت و  هب  مامت  مدرم  مجع  رد  لاحلا ، تسا . یلاخ  اّبِحا  ياج 
زور لهچ  نآلا  تسا : هتـشون  یـضترم ، خیـش  شردارب ، هب  باطخ  ياهمان  رد  نینچمه  مینک !؟ هچ  میونـشیم  هریاد  يادـص  زور  بش و  و 

زا دروـخ . دوـشیمن  میهدیم ، بآ  لوـپ  ناِرق  مین  يزور  يراـهب . هن  یتـخرد ...  هن  یبآ ...  هن  میراـتفرگ ...  هّدـج  رهـش  نیا  رد  هک  تسا 
لقاال هک  میـسریم  یبوخ  ياوه  بآ و  کی  هب  هن  دوش ، صالخ  نامناج  هک  میریمیم  هن  میریمب . تسا  کیدزن  سابل  كرچ  تارـشح و 
تسا هدوب  جح  یساسا  تالکشم  زا  یکی  هار  رفس و  تینما  عوضوم  هتـشذگ  ياهنارود  رد  « 1 ! » تسایند میوگب ؟ هچ  دوش . زاب  ناممشچ 

هدرک یفرعم  ار  ياهلاسر  هعیرذ  رد  ینارهت  گرزب  اقآ  خیـش  دـناهدادیم . اوتف  اههار  یـضعب  زا  رفـس  میرحت  هب  ناـهیقف  اـهلاس  یخرب  رد  و 
«2 . » نابعـش 1320 یف  نارهطب  ۀعوبطم  ةرـصتخم  ۀلاسر  یف  لبجلا . قیرط  نم  جحلا  یلإ  رفـسلا  ۀمرح  یف  ءاملعلا  يواتف  وحن : نیدـب  تسا 
زا و  دـسیونیم ... : هار  ینمااـن  و  لاس 1319 ق ، هب  يرون  هللا  لضف  خیـش  جاح  شداتـسا  جح  رفـس  فصو  رد  ینیوزق  ناخ  دـمحم  همالع 
دبال  ) هار لزانم  زا  یکی  رد  هک  تسا  نیا  دـننکیم  تیاکح  رفـس  نیا  هب  عجار  هیلا  ٌّيزعم  ناخ  نسحلاوبا  ازریم  ياقآ  هک  ییاـهزیچ  هلمج 

ناشیا تالومح  بکارم و  لاوما و  مامت  هدوب و  هدرک  تخل  ًابیرقت  ار  ناشیا  دوب و  هدز  تارضح   49 ص : جح 25 ، هلفاق  هب  دزد  لبج ) هار 
ادیپ يرخ  کی  اهنآ  زا  یکی  ره  يارب  كارتا  زا  یضعب  دیاش  هنوگچ و  تسین  ناشدای  دعب  دناهدوب . هدنام  هدایپ  ناشیا  هدرب و  تراغ  هب  ار 

زا هک  تارـضح  نآ  همه  هک  زور  کی  تعجارم  زا  سپ  اهدعب  دـنیوگیم  دنـسرب . لزنم  هب  دـناهدوب  هتـسناوت  رخ  نآ  اب  هک  دـناهدوب  هدرک 
موحرم لزنم  رد  نم ) قباس  نادرگاش  زا   ) هللا لضف  خیـش  موحرم  رـسپ  يداه  ازریم  یجاـح  هرخـسم و  روپیـش  خیـش  یجاـح  موحرم  هلمج 

ره يارب  هک  هدیسر  اجنادب  ات  هدرکیم  ار  بارعا  تراغ  يدزد و  هعقاو  نیا  تیاکح  روپیش  خیش  یجاح  دندوب  نامهم  هلودلا  مجن  یجاح 
هب هراشا  تسد  اب  و   ) رخ کـی  اـقآ  دـندروآ ، يرخ  اـهام  زا  یکی  ره  يارب  هصـالخ  : » هدرک ادا  ار  بلطم  نینچ  نیا  دـندروآ و  يرخ  یکی 

یکی هب  هراشا  تسد  اب  اه  اقآ »  » نیا زا  مادک  ره  رد  و   ) رخ کی  مه  اقآ  رخ ، کی  مه  اقآ  رخ ، کی  مه  اقآ  هدرک ،) هللا  لضف  خیش  موحرم 
هلمج نیا  رد  و   ) رخ هرک  کی  مه  اقآ  و  هدرکیم ) هریغ  يدرجورب و  ربکا  یلع  اقآ  موحرم  ءاملعلا و  سمش  موحرم  ینعی  رضاح  نایاقآ  زا 
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نیناوق بحاص  یمق  يازریم  نامز  رد  ینعی  ناـمز  نیا  زا  شیپ  « 1 .( » هدومن هللا  لضف  خیش  موحرم  رـسپ  يداه  ازریم  یجاح  هب  هراشا  ریخا 
بـسک يو  زا  یحورـشم  لاؤس  ّیط  ازریم  ِرـصاعم  ناملاع  زا  یکی  هک  يروط  هب  هدوب  هدـننک  نارگن  ساّسح و  ياهلأسم  اههار  ینمااـن  مه 

50 ص : جح 25 ، « 2 . » تسا هداد  ار  وا  خساپ  لیصفت  هب  مه  ازریم  هدرک و  فیلکت 

هدعق يذ  هبنشراهچ 17 

هراشا

راک لحم  رد  اهنآ  نارازگراک  زا  یـشخب  ای  همه  دندوب و  هدش  لاعف  جـح  داتـس  هثعب و  ياهـشخب  مامت  ًابیرقت  زورما ، حبـص   1383 / 10 / 9
ۀجح يریدق و  هللا  ۀیآ  روضح  اب  زور  نیمه  حبـص  زین  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ِیعرـش  لئاسم  هب  ییوگخـساپ  تأیه  دـندوب . رـضاح  دوخ 

. درک زاغآ  ار  دوخ  راک  يدابآ ) دمحا   ) يدزی يدمحم  مالسالا  ۀجح  هداز و  حالف  نیسح  دمحم  مالسالا 

زامن مامتا  رصق و  نیب  رییخت  ياولبلا  ّماع  هلأسم 

نیفیرـش نیمرح  رد  یتعکر  راهچ  ياهزامن  ماـمتا  رـصق و  هلأـسم  دوشیم  لاؤس  يرگید  عوضوم  ره  زا  شیب  هک  یعرـش  لـئاسم  زا  یکی 
رظن اوتف و  جـنپ  هلأسم  نیا  صوصخ  رد  هک  مینادیم  دندیـسرپیم . ار  هلأسم  نیمه  یناریا  نارئاز  مرح  هب  ام  ِفّرـشت  لّوا  زور  نیمه  تسا .

لاـصخ رد  هراـب  نیا  رد  ناـشیا  هدوـب و  ءارآ  هـکرعم  زین  هللا  هـمحر  قودـص  خیـش  ناـمز  رد  هلأـسم  نـیا  دراد . دوـجو  رـصاعم  عـجارم  زا 
مرح و  ّلجوّزع ،)  ) هللا مرح  نطاوم : ۀـعبرأ  یف  ماـمتإلا  ّلـجوّزع )  ) هللا ملع  نوزخم  نم  : » لاـق مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  دـسیونیم ... :

ْنأ ینعی  باتکلا : اذه  فّنصم  لاق  مالسلا .» امهیلع  یلع  نب  نیسحلا  مرح  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریمأ  مرح  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هلوسر 
هلوقی ام  سیلو  رّصقیف . ماّیأ  ةرشع  نود  ماقم  يونی  الو  ّمُتی  ماّیأ و  ةرـشع   51 ص : جح 25 ، ماقم  مالـسلا  مهیلع  مهمرح  یف  ناسنإلا  يونی 

ای قودص ، هیاده  عنقم و  دـننام  یهقف  یباتک  لاصخ  هکنیا  اب  « 1 «. » ٍلاح ّلک  یلع  عضاوملا  هذه  یف  ّمتی  ّهنأ  : » ءیـشب راصبتـسالا  لهأ  ریغ 
خیـش همه  نیا  اب  تسا ، یقالخا  تایاور  رب  لمتـشم  دراد و  یقالخا  هغبـص  رتشیب  هکلب  تسین  هیقف  دـننام  یهقف  ثیداحا  صوصخم  یباتک 
رصع رد  نآ  ندوب  یفالتخا  هلأسم و  تیمها  هدنهد  ناشن  نیا  تسا و  هدرک  نایب  ار  شیوخ  رظن  هدید و  يرورـض  ار  حیـضوت  نیا  قودص 
رفاسم رییخت  ینعا  هلأسم  نیا  يراب ، تسا . هدناوخ  راصبتـسالا » لهأ  ریغ   » ار دوخ  رظن  نافلاخم  ناشیا  تسا و  نآ  زا  شیپ  قودص و  خـیش 

نویناـحور صوـصخب  مدرم و  نآ ، رد  يواـتف  فـالتخا  ّتتـشت و  تسارآ و  هکرعم  مه  اـم  ناـمز  رد  هعبرا  نکاـما  رد  ماـمتا  رـصق و  نیب 
اوتف جنپ  هنیدـم  هکم و  صوصخ  رد  هلأسم  نیا  رد  ًاعمج  هللا ) مهظفح   ) رـصاعم عجارم  تسا . هدرک  مگردرـس  ار  هرمع  جـح و  ياهناوراک 

ّیبنلا دجسم  مارحلا و  دجسم  رد  طقف  رییخت  ب ) تسین . رگید  ياهرهش  هعبرا و  نکاما  نیب  یقرف  هکنیا  و  ًاقلطم ، رییخت  مدع  فلا ) دنراد :
زا ّمعا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ّیبـنلا  دجـسم  مارحلا و  دجـسم  رد  طـقف  رییخت  ج ) هتفاـی . هعـسوت  ياهتمـسق  هـن  میدـق  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

هعسوت ياهتمسق  هن  میدق ، هنیدم  هکم و  رهش  رد  طقف  رییخت  د ) هنیدم . هکم و  رهش  رد  هن  میدق ، رد  یلصا  دجسم  هتفای و  هعسوت  ياهتمسق 
هعبرا نکاما  رد  مامتا  تّحـص  رب  ّلاد  تایاور  لّوا  لوق  لئاق  يراب ، یلعف . هنیدـم  هکم و  رهـش  مامت  رد  رییخت  ه ) یلعف . هنیدـم  هکم و  هتفای 
هرشع هماقا  دصق  نودب  مامتا  هن  سّدقم ، نکاما  نیا  رد  زور  هد  هماقا  دصق  ندنام و  رد  بیغرت  رب  دننکیم  لمح  قودص - خیش  دننام  ار -

نکاما رد  مامتا  نّیعت  لاصخ  تیاور  رهاظ  اریز  دـناهدادن ؛ اوتف  لاصخ  تیاور  رهاظ  قباـطم  کـی  چـیه  مه  لاوقا  ریاـس  نـالئاق  هک  ناـنچ 
هب طایتحا و  قباطم  روکذم  نکاما  رد  رـصق  هک  دـنراد  رظن  قافتا  لوق  جـنپ  نیا  نالئاق  لاح  ره  هب  مامتا . رـصق و  نیب  رییخت  هن  تسا  هعبرا 

يارب مه  طایتحا و  هب  لـمع  يارب   52 ص : جـح 25 ، مه  هرمع - جـح و  رد  الـضف  یخرب  ور  نیا  زا  تسا . يزجم  حیحـص و  ءارآ ، قافتا 
ناشزامن دنشخبب و  شیاقل  هب  ار  شیاطع  دنرذگب و  رییخت  ریخ  زا  هک  دننکیم  هیصوت  مدرم  هب  نانآ - ّریحت  مدرم و  یمگردرـس  زا  تاجن 
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. تسا طایتحا  فلاخم  ًاعطق  دشاب  هتشاد  یتلیضف  مه  رگا  مامتا  نوچ  دنناوخب ؛ رصق  ار 

هنیدم رد  روضح  بادآ  زا  یخرب  ندرکن  تیاعر 

زین شیبامک  اهروشک  ریاس  نارئاز  تسا و  غولـش  عیقب  اّما  تسا  سوسحم  اهیناریا  تیعمج  ِیمک  هنیدم ، رد  نایناریا  روضح  زاغآ  ياهزور 
دوز ًاتبـسن  ار  رد  یلو  دوشیم ، زاـب  نادرم  يور  هب  رـصع  حبـص و  زاـمن  زا  سپ  تبون ، ود  عیقب  ِرد  اـهزور  نیا  دـننکیم . تراـیز  ار  عیقب 
راشف تیعمج و  ماحدزا  اب  دورو  تسا و  زاب  عیقب  هلپ  هس  زا  هلپ  کی  اهنت  عیقب ، هب  دورو  يارب  زین  دنایـضاران . نارئاز  زا  یخرب  دندنبیم و 

نانز زا  یهورگ  حبص  زامن  زا  سپ  زورره  و  دنناوخیم ، زامن  نآ  رانک  فیرـش و  عیقب  رد  نایناریا  یخرب  مه  زونه  هنافّـسأتم  تسا . هارمه 
ای دناهدشن  ییامنهار  ایوگ  دش و  فرـشم  ناوتیم  يوبن  هضور  ترایز  يارب  رد  مادک  زا  یک و  هک  دـننکیم  وج  سرپ و  هناریحتم  یناریا 

هرهطم هضور  هب  دـنناوتیم  ناوناب  هک  یتاعاس  هنیدـم ، هب  دورو  لّوا  زور  تسا  راوازـس  دـناهدرکن . تکرـش  ناوراک  یناحور  تاـسلج  رد 
ياهتقو هلآ ،) هیلع و  هللا  تاولص   ) یبنلا دجسم  ياهرد  نتسب  ندرکزاب و  تاعاس  دنبای ، فّرشت  دیاب  اهرد  مادک  زا  هکنیا  دنوش و  فّرـشم 
وگزاب نارئاز  يارب  ار  تسد  نیا  زا  یلئاـسم  عیقب و  ِندوب  زاـب  تاـعاس  زاـمن ، ناذا و  نیب  لـصاوف  اـهزامن و  تاـقوا  هرّهطم ، هضور  ِتولخ 

دهاش هدـنب  دوخ  دـننک . میهفت  نارئاز  هب  ار  مزال  ياههتکن  تعاـمج ، ياـهزامن  رد  روضح  فّرـشت و  بادآ  صوصخ  رد  نینچمه  دـننک .
دنداتـسرف و تاولـص  دـنلب  يادـص  اب  نایناریا  زا  ياهدـع  تعاـمج ، زاـمن  فص  رد  هرهطم  هضور  رد  رهظ ، زاـمن  زا  شیپ  يزور  هک  مدوب 
«. بدألا مهومِّلع  : » تفگ دمآ و  نم  دزن  اهنآ  زا  یکی  دندش و  نیگمشخ  مه  اههطرش  دناهداد . جرخ  هب  تعاجـش  رنه و  هک  دنتـشادنپیم 
نآ هب  هفیرش  هیآ  نیا  هک  تسا  یعوضوم  ۀیاعرلا و  مزال  تاکن  زا  هک  دیزومایب ! نانآ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رـضحم  بدا  ینعی 

ضعبل مکضعب   53 ص : جح 25 ، رهجک  لوقلاب  هل  اورهجت  الو  یبنلا  توص  قوف  مکتاوصأ  اوعفرت  اونمآ ال  نیذـلا  اهّیا  ای  : » تسا هداد  هّبنت 
دییوگم نخـس  دنلب  وا ، اب  راتفگ  رد  دیربن و  رتارف  ربمایپ ، يادـص  زا  ار  ناتیادـص  نانمؤم  يا  « - 1 «. » نوملعت متنأو ال  مکلامعأ  طـبحت  نأ 

هک مدوب  دـهاش  زین  ار  يرگید  دروم  ددرگ . هابت  دـیبایرد  دوخ  هکنآ  یب  ناتیاهرادرک  ادابم  دـییوگیم ، نخـس  دـنلب  رگیدـکی  اب  هک  نانچ 
رد نوریب  ات  تعامج  زامن  ياهفص  هک  یلاح  رد  دوش  دجـسم  دراو  لیئربج  باب  زا  تساوخیم  رهظ  زامن  هب  هدنام  ياهقیقد  دنچ  يدرمریپ 

: تفگیم یسراف  هب  رّرکم  دشن و  هجوتم  وا  یلو  دوشن  دراو  رد  نیا  زا  هک  دندرک  هراشا  وا  هب  اههطرش  راب  ود  یکی  دوب . هدش  هدیـشک  مه 
هب نوریب  هب  رتـم  ود  دودـح  داد و  لُـه  ار  وا  ياهطرـش  ناـهگان  هک  دوش  دراو  تساوخیم  و  مناوخب » زاـمن  ربـمغیپ  دجـسم  رد  مهاوخیم  »

هنرگو مدوب  زامن  لوغـشم  مه  نم  رئاز . درمریپ  ندشن  هیجوت  مه  نآ  دادخر  ّتلع  دوب و  ياهدننک  تحاران  هثداح  درک . باترپ  عیقب  تمس 
اـههلپ و يور  اـهرتوبک - يارب  ناوارف - مدـنگ  نتخیر  تاـحماسم ، نیا  زا  رگید  هنومن  دوش . دراو  يرگید  رد  زا  هک  مدرکیم  میهفت  وا  هب 
زا یخرب  هنافـسأتم  درادـن . نایناریا  هب  یـصاصتخا  عوضوم  نیا  هتبلا  دوشیم . لامیاپ  ادـخ  مارتحالا  مزال  تکرب  هک  تسا  عیقب  ياهورهار 

نیا زا  یتاکن  ات  دـننکیم  شالت  ًالومعم  اهناوراک  نایناحور  هنرگو  دـنرادن  یفاک  مامتها  ناوراک  یـشزومآ  تاسلج  رد  روضح  هب  نارئاز 
. دننک دزشوگ  نانآ  هب  ار  لیبق 

هّدج ضایر و  ياهراجفنا 

تینما نیمأت  باب  رد  ار  دوخ  ینارگن  زین  ناـنآ  درک و  نارگن  ار  يدوعـس  تاـماقم  هّدـج ، ضاـیر و  ياـهراجفنا  لاـسما ، جـح  هناتـسآ  رد 
هب جاّجح  دورو  زا  شیپ  هام  کی  دودح  دش . هدیـشیدنا  هنیمز  نیا  رد  مزال  ریبادـت  دـندرک و  لقتنم  یناریا  تاماقم  هب  لیمک  ياعد  مسارم 

همانزور یسراف  همان  هژیو  تسویپ . عوقو  هب  راجفنا  دنچ  ضایر  رد   83 / 10 هبنشراهچ 9 / زور  تعاس 21  رد  سپس  و  هّدج ، رد  ناتسبرع ،
ياهورین تشون : نینچ  هراب  نیا  رد  ( 83 / 10 / 11  ) هدعق 1425 يذ  هعمج 19  خیرات  رد  دوخ  مراهچ  هرامش  رد  ظاکع   54 ص : جح 25 ،

رد هرصاحم  تحت  ار  ضایر  رد  روشک  ترازو  یکیدزن  رد  هدش  يراذگبمب  يوردوخ  ود  لحم  بش  هبنشراهچ  يدوعس  ناتـسبرع  یتینما 
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يراذگبمب يوردوخ  ود  راجفنا  دـناسرن . روشک  ترازو  نامتخاس  هب  یبیـسآ  ناتـسبرع  تختیاپ  ياهراجفنا  هک  تسا  رکذ  لباق  دـندروآ .
رد ار  حلـسم  درف  کی  هبنـشراهچ  دادماب  روشک  یتینما  ياهورین  دندرک : مالعا  يدوعـس  یمـسر  عبانم  هک  تفرگ  تروص  یلاح  رد  هدـش 

صوصخ نیمه  رد  دـندش . تشادزاـب  هدـج  رهـش  رد  یتـینما  ياـهورین  بیقعت  تحت  حلـسم  درف  ود  نینچمه  دـندناسر و  لـتق  هب  ضاـیر 
لوؤسم ماقم  کی  درک . دییأت  ار  ضایر  رد  هدش  يراذـگبمب  يدروخ  ود  راجفنا  ياهینایب  راشتنا  اب  هبنـشجنپ  زور  ناتـسبرع  روشک  ترازو 
نامتخاس نوریب  رد  ار  هدش  يراذگبمب  يوردوخ  کی  اهتسیرورت  یلحم  تقو  هب  هبنشراهچ  تعاس 21  رد  درک : مالعا  روشک  ترازو  رد 

روشک ترازو  نانابهگن  زا  رفن  جـنپ  هیناـیب  نیا  ساـسا  رب  تشاذـگ . ياـجرب  یمخز  يرامـش  هک  دـندرک  رجفنم  ناتـسبرع  روشک  ترازو 
کی ندرک  کیدزن  دـصق  هک  يدارفا  هثداـح ، نیا  اـب  ناـمزمه  تسا : هدـش  هفاـضا  هیناـیب  نیا  رد  دـندش . لـقتنم  ناتـسرامیب  هب  حورجم و 
هدننار دندش و  ریگرد  نامتخاس  نیا  نیظفاحم  اب  دنتـشاد ، ار  ضایر  قرـش  رد  هژیو  ياهورین  رقم  هب  هدـش  يراذـگبمب  يوردوخ  هاگتـسد 

ددرت رپ  هقطنم  رد  کیفارت  هک  داد  يور  ینامز  رد  راجفنا  نیا  دـش . ناـمتخاس  يرتم  رد 350  نآ  ندرک  رجفنم  هب  روبجم  روبزم  وردوـخ 
. دـندش حورجم  دـندوب  نآ  فارطا  رد  هک  نادنورهـش  زا  یعمج  نامتخاس و  نورد  نیظفاحم  زا  رفن  تهج 12  نیا  زا  دوب . نیگنـس  روبزم 

سأر رد  هداد و  رارق  بیقعت  تحت  ار  هثداـح  نیا  لـماوع  زا  نت  تفه  یتینما  ياـهورین  درک : هفاـضا  روشک  ترازو  رد  لوؤسم  عبنم  کـی 
زا دندیـسر و  لـتق  هب  اهتـسیرورت  یماـمت  هجیتن  رد  هک  دـندش  ریگرد  ناـنآ  اـب  ضاـیر  رهـش  یلامـش  هقطنم  رد  یلحم  تقو  هب  تعاس 22 

. دش طبض  فشک و  هرجفنم  داوم  تامهم و  حالس و  يریداقم  اهنآ  يوردوخ 

لصیف کلم  یناهج  هزیاج 

یماش تفایـض  هیوناژ  مهدزای  اب  ربارب  هدعقلاوذ  هبنشهس 30  زور  تشون : دوخ  زورما  هرامـش  رد  ظاکع  یـسراف  همان  هژیو  تزاگ  يدوعس 
کلم هنایلاس  هزیاج  ناگدـنرب  نآ  یط  و  رازگرب ، لصیفلا  دـلاخ  هدازهاش  روضح  رد  لصیف  کلم  هزیاج  ياـطعا  يرواد  تأـیه  راـختفا  هب 

.3 یمالسا ؛ تاعلاطم  . 2 یمالسا ؛ تامدخ  . 1 دـباییم : صاصتخا  عوضوم  جـنپ  هب  هنایلاس  یناهج  هزیاج  نیا  دـش . دـهاوخ  مالعا  لصیف 
دوشیم میدقت  یمرچ  دنمشزرا  باق  کی  رد  ابیز و  طخ  اب  هک  ياهمان  ریدقت  زا  تسا  ترابع  هزیاج  مولع . . 5 یکشزپ ؛ . 4 برع ؛ تایبدا 

لباق اکیرمآ .) رالد  رازه  تسیود   ) يدوعس لایر  رازه  غلبم 750  هب  کچ  کی  مرگ و  نزو 200  هب  رایع 24  یئالط  لادم  کی  هفاضا  هب 
مه زا  يدوعـس  تاماقم  دوشیم . ناگدنرب  بیـصن  راختفا  نامه  دراد و  لبون  هزیاج  اب  ربارب  یهاگیاج  ناهج  رد  هزیاج  نیا  هک  تسا  رکذ 

. جح نالطب  تنس و  لها  ياملع  يواتف  رییغت  تمیق  هب  دنچره  دنتسه ، ینم  رد  راوگان  ثداوح  زا  زیهرپ  يارب  یشیدنا  هراچ  یپ  رد  نونکا 
ترضحالاو ياهدومنهر  ربانب  تفگ : جح  ترازو  نواعم  یضاق  نسح  نب  متاح  تشون : دوخ  زورما  هرامـش  رد  ظاکع  یـسراف  همان  هژیو 

ات دنوش  قیوشت  غیلبت و  نارئاز ، ماحدزا  زا  يریگولج  روظنم  هب  جـح ، يزکرم  هتیمک  سیئر  همرکم و  هکم  ریما  زیزعلادـبع  نب  دـیجملادبع 
ات ار  دوخ  تارمج  یمر  دنناوتیم  نارئاز  دوزفا : يو  دننکن . تکرح  تارمج  لپ  فرط  هب  هن  تعاس  ات  نابرق  دیع  دادـماب  تفه  تعاس  زا 

ریـصقت قلح و  یعـس و  هضافا ، فاوط  دنوش و  هّکم  یهار  هفلدزم  زا  دنناوتیم  نینچمه  دنزادنایب  قیوعت  هب  هجحلايذ  مهدزای  زور  حـبص 
هاگآ یگنوگچ  زا  هدش  دای  عامتجا  رد  دنیامن . تارمج  یمر  دـندرگرب و  ینم  هب  ماحدزا  ياهتنا  زا  دـعب  سپـس  دـنناسر ، نایاپ  هب  ار  دوخ 

56 ص : جح 25 ، تفرگ . تروص  وگتفگ  ثحب و  نارئاز  يزاس 

هدعق يذ  هبنش 18  جنپ 

هراشا
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هرّونم هنیدم  هب  یناریا  جاّجح  تسرپرس  دورو 

هبنش 10/ جنپ  زورما  رهظ  زا  شیپ  يرهشير  يدمحم  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح  یناریا ، جاّجح  تسرپرـس  يربهر و  مظعم  ماقم  هدنیامن 
یخرب هّدج و  رد  ناریا  لوسنکرس  ناتسبرع و  رد  ناریا  ریفس  لابقتـسا  دروم  دندش و  هرونم  هنیدم  هاگدورف  دراو  هدعق ) يذ   18  ): 83 / 10

دندش و هنیدم ) رد  جح  داتـس  هثعب و  رارقتـسا  لحم   ) لیخدلا رـصق  دراو  رهظ  نراقم  ناشیا  دـنتفرگ . رارق  يربهر  مّظعم  ماقم  هثعب  ياضعا 
ۀجح ترایز ، جح و  نامزاس  سیئر  یناهرز  دمحا  دیـس  نینچمه  دندرک . لابقتـسا  ناشیا  زا  فکمه  هقبط  رد  جـح  داتـس  هثعب و  ياضعا 

، یمیرک مالسا ، ججح  تایآ و  تارضح  هلمج  زا  املع  زا  ياهدع  و  هثعب ، شهوژپ  شزومآ و  نواعم  رکـسع  یـضاق  نیملـسملاو  مالـسالا 
لّوا هحفـص  رد  ظاکع  يدوعـس  همانزور  یـسراف  همان  هژیو  تزاـگ  يدوعـس  دـندرکیم . یهارمه  ار  ناـشیا  يدوعـسم  يرویغ و  یتئارق ،

سکعنم هنیدـم  هب  یناریا  جاّجح  تسرپرـس  دورو  زا  ریوصت  اب  هارمه  یـشرازگ  ( 83 / 10 / 11 هدعق : يذ  هعمج 19   ) دوخ مراهچ  هراـمش 
یگچراپکی تدـحو و  تیوقت  ظفح و  هنیدـم : هب  دورو  زا  سپ  يرهـشير  مالـسالا  ۀـجح  : » تسا نینچ  شرازگ  نیا  ناونع  تسا . هدرک 

نیا دراد .» رارق  يراج  لاس  جـح  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ياههمانرب  سأر  رد  میرک  نآرق  تیروحم   57 ص : جح 25 ، اب  مالسا  يایند 
لاسما جح  رد  تکرش  زا  ادخ  هناخ  یناریا  رئاز  رازه  دصکی  یلصا  فده  یمیهاربا  جح  يایحا  درک : حیرـصت  يو  تسا : هدوزفا  همانزور 

متـس ملظ و  اب  تفلاخم  رد  ار  يدـحاو  يادـص  میناوتب  ادـخ  هناخ  رئاز  نویلیم  ود  ناـیم  تیمیمـص  يردارب و  هیاـس  رد  میراودـیما  تسا و 
يرهشير يدمحم  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  میناسرب . مالسا  تما  شوگ  هب  قارع  نیطسلف و  مولظم  ياهتلم  هیلع  مسینویهـص  رابکتـسا و 

نیا درک : دیکأت  دروآ و  نایم  هب  نخس  عیقب  ناتسربق  رانک  رد  يوبن و  مرح  راوج  رد  لیمک  ياعد  شخبحور  مسارم  يرازگرب  زا  نینچمه 
هسلج  3 تعاس 30 : سأر  زور  نیمه  رهظ  زا  دـعب  دوب . دـهاوخ  يراـج  لاـس  جـح  رد  يربهر  ماـقم  هثعب  یگنهرف  هماـنرب  نیتسخن  مسارم 

، هثعب یگنهامه  ياروش  هسلج  نیلوا   4 تعاس 45 : رد  سپس  و  لیخدلا ، رصق  لته  تاعامتجا  نلاس  رد  جح  داتـس  هثعب و  ياضعا  یمومع 
دندرک و رکشت  جح  نارازگراک  همه  زا  ینانخس  ّیط  داتس ، هثعب و  ياضعا  یمومع  هسلج  رد  يرهـش  ير  ياقآ  دش . رازگرب  هثعب  رتفد  رد 
هب تسد  يددـعتم  زکارم  اهناگرا و  هکلب  دنتـسین ، شقن  يذ  جـح  يرازگرب  رد  ترایز ، جـح و  نامزاس  هثعب و  اـهنت  کـش ، یب  دـندوزفا :

صوصخب ناتسبرع ، رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يرگلوسنک  ترافـس و  دننام  دوش  رازگرب  ياهتـسیاش  وحن  هب  جح  ات  دناهداد  مه  تسد 
رد ناریا  لوسنکرـس  يودهم  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  زین  دناهتفرگ و  شود  رب  ار  تیلوؤسم  نیا  ًاریخا  هک  مرتحم  ریفـس  یقداص ، ياقآ  بانج 

تاغیلبت اهراک و  روحم  تسا و  ینآرق  جح  لاسما  جح  بالقنا ، مظعم  ربهر  هتـشذگ  لاس  دومنهر  لابند  هب  هکنیا  هب  هراشا  اب  ناشیا  هّدج .
، جح ندـش  رازگرب  رتهب  يارب  ات  ماهدرک  تشاددای  ینآرق  هتکن  هد  « 1 « » ٌۀَِلماَک ٌةَرَـشَع  َْکِلت   » قادصم هب  دنتفگ : دشاب ، میرک  نآرق  دیاب  ام 

رتهب کیمادـک  هک  میتسه  ناحتما  لاح  رد  ام  رتهب . راـک  هئارا  يارب  شـالت  . 1 58 ص : جـح 25 ، زا : دـنترابع  هک  دریگ  رارق  تیانع  دروم 
سپ تسا . بجاو  ام  يارب  راّوز  يارب  راک  « . 1 « » اًلَمَع ُنَسحأ  ُمُکّیأ  ْمُکَُولبیل  َةویَحلاو  َتْوَملا  َقَلَخ  يذلا   » رتشیب هن  رتهب  راک  مینکیم ، راک 

صالخا و تیفیک ، هتکن  نیلوا  و  تیفیک ، اب  راک  ینعی  صالخا . اب  مأوت  شالت  . 2 بحتسم . تدابع  هب  سپس  تخادرپ و  راک  هب  دیاب  لّوا 
همه هفیظو  دنتـسه و  ادخ  نانامهم  نارئاز  ادـخ . هناخ  نارئاز  هب  مارتحا  . 3 «. 2 « » انَُلبُـس مهَّنیِدهََنل  انِیف  اودَهاَج  نیذلاو   » تسادخ يارب  راک 

تمالع و يانعم  هب  هریعش  عمج  رئاعش  « 3 « » بُولُقلا يْوقَت  ْنِم  اّهنإَف  ِهللا  َِرئاعَش  ْمِّظُعی  ْنَمَو   » تساهنآ هب  نتـشاذگ  مارتحا  جح ، نارازگراک 
رئاعـش زا  ةورم  افـص و  یتقو  « . 4 « » ِهّللا ِرئاَعَـش  نِم  َةورملا  افـصلا و  ّنإ  . » دنتـسه هللا » رئاعـش   » زا ةورم  افـص و  ور  نـیمه  زا  تـسا و  هناـشن 

رما نیا  رب  ناشیا ، اب  جـح  نارازگراک  هتـشذگ  لاس  تاقالم  رد  بـالقنا  ربهر  فارـسا . زا  زیهرپ  . 4 دنتسین ؟ رئاعـش  زا  نارئاز  ایآ  دنایهلا 
« فرـسم  » نوعرف هب  دنوادخ  ور  نیا  زا  ءیـش » ّلک  یف  ِّدـحلا  نع  زواجتلا   » ینعی فارـسا  « . 5 « » اُوفِرُْست الَو  اُوبَرْـشاَو  اُولُک   » دنتـشاد دیکأت 

تانمؤملاو نونمؤملاو   » دننک تیانع  نآ  هب  دیاب  داشرا  ياههورگ  صوصخ  هب  همه  رکنم . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . 5 تسا . هدرک  قالطا 
.7 « 7 «. » نآرقلا نم  رّـسیت  اـم  اوؤرقاـف  . » نآ تئارق  نآرق و  اـب  سنا  . 6 « 6 «. » رکنملا نع  نوهنیو  فورعملاب  نورمأی  ضعب  ءاـیلوأ  مهـضعب 
«1 «. » ًانوه ضرألا  یلع  نوشمی  نیذلا   59 ص : جح 25 ، نمحرلا  دابعو   » تسا جح  ياههفسلف  زا  یکی  ینتورف  عضاوت و  لیصحت  ینتورف .
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دیکأت دروم  تقو  لّوا  زامن  بلق ، روضح  رب  هوـالع  « . 2 « » نوعشاخ مِهتالَـص  ِیف  مُه  نیذلا  نونمؤملا * حلفأ  دق  . » زامن رد  بلق  روضح  . 8
زا لقن  هب  تجهب  هللا  ۀیآ  ترـضح  تسادخ . رازگراک  نأش  نود  كانرطخ و  هک  دـتفیب  ریخأت  هب  نیمرح  رد  زامن  راک  هناهب  هب  ادابم  تسا .

تاـماقم نیرتیلاـع  هب  دـنک  تبظاوـم  تـقو  لّوا  زاـمن  رب  سکره  : » دـندومرفیم هللا  هـمحر  یـضاق  یلع  دیـس  هللا  ۀـیآ  موـحرم  ناشداتـسا 
« . 3 « » نوضرعم وغللا  نع  مه  نیذلاو  . » مارح هب  دـسر  هچ  مینکن  هدوهیب  وغل و  راک  میریگب  میمـصت  هدوهیب . وغل و  زا  بانتجا  . 9 دسریم .»
نیا نوضرعم » وغللا  نع  مه  نیذلاو  نوعـشاخ * مهتالـص  یف  مه  نیذلا   » هیآ ود  طابترا  تسا  نکمم  : » دندومرف تجهب  هللا  ۀـیآ  ترـضح 

ناهاگرحـس و يرادیب  دّجهت . يراد و  هدـنز  بش  . 10 دوشیمن . زامن  رد  عوشخ  هب  قفوم  دـنکن  كرت  ار  وغل  ًاـقلطم  ناـسنا  اـت  هک  دـشاب 
مهراحـسألابو نوـعجهی * اـم  لـیللا  نم  اًـلیلق  اوناـک  . » تسا نآرق  ناوارف  دـیکأت  دروـم  تقو ، نـیا  ضیف  زا  يدـنمهرهب  نآ و  رد  رافغتـسا 

ناریا یمالسا  يروهمج  لوسنکرس  يودهم  ياقآ  مالسالا  ۀجح  مسارم  نیا  رد  «. 5 « » ًاماِیق َو  ًادّجُس  مّهبِرل  نُوتِیبَی  نیذلاَو  « » 4 « » نورفغتسی
فلتخم و داـعبا  رد  روشک  ود  طـباور  تیوـقت  رب  هجراـخ  روـما  ترازو  شـالت  دوزفا : تفگ و  مدـقم  ریخ  هیقف  ّیلو  هدـنیامن  هب  هّدـج  رد 

. تسا زکرمتم  هرمع  عّتمت و  جح  رد  یناریا  نارئاز  رتهدرتسگ  رتهب و  هچره  روضح  يارب  تیعقوم  نیا  زا  هدافتسا 

هثعب یگنهامه  ياروش  هسلج  نیلوا 

جح رد  هثعب - یگنهاـمه   60 ص : جح 25 ، ياروش  هسلج  نیلوا  هلـصافالب ، داتـس ، هثعب و  ياضعا  یمومع  هسلج  زا  سپ  هبنـش  جنپ  رـصع 
هلمج زا  دیسر . راّضح  راضحتسا  هب  نونکات  هدش  ماجنا  ياهراک  زا  هاتوک  یشرازگ  ادتبا  هسلج ، نیا  رد  دش . رازگرب  هثعب  رتفد  رد  لاسما -

هیـصوت و لابند  هب  نینچمه  دندرک . مهارف  ار  راک  تامدقم  زاورپ و  هنیدـم  هب  هام 83  يد  لّوا  زور  زا  لاسما  جـح  ياهزاورپ  شیپ  هکنیا :
رد رـشتنم و  عیـسو  يژاریت  رد  تکارت  عون  یـسرد  جح ، رد  نآرق  هب  هجوت  مامتها و  يارب  یتاغیلبت  ياهحرط  يربهر ، مظعم  ماقم  دومنهر 

عیقب و رد  يدوعـس  نارومأم  ياهیریگتخـس  تاقییـضت و  هب  هجوت  اب  تفگ : هنیدم  داتـس  لوؤسم  ناینیما  ياقآ  تسا . هدش  عیزوت  اهناوراک 
هب امــش  : » تـشاد راـهظا  خــساپ  رد  يو  ماهدرک . يروآداـی  ناـشیا  هـب  ار  یتاـکن  هدرک و  تبحــص  هنیدــم  ریما  نواــعم  اــب  نآ ، فارطا 

ياعد يرازگرب  هوحن  نایب  هب  هسلج  تقو  رتشیب  میراـشف .» رد  نوگاـنوگ  تاـهج  زا  نونکا  اـم  دیـشاب و  هتـشاد  رظن  مه  اـم  ياهتیدودـحم 
البرک رد  زین  و  هّدج ، رد  لبق  یتدم  و  ضایر ، رد  شیپ  زور  ياهراجفنا  هب  هجوت  اب  تشاد . صاصتخا  نآ  ِینوماریپ  لئاسم  و  بش ، ِلیمک 

: دنتفگ هسلج  نیا  رد  يرهش  ير  ياقآ  دناهدیشیدنا . يریبادت  هک  دندرک  راهظا  رما  نایدصتم  دش و  دیکأت  هسلج  تینما  نیمأت  رب  فجن ، و 
شرافـس ناریا  زا  تکرح  زا  لبق  حبـص  زورما  دیآیمن و  شیپ  ياهثداح  هک  هللاءاش  نإ  دوش . بارطـضا  هرهلد و  داجیا  نارئاز  يارب  دـیابن 

متشاد يو  اب  هک  يرادید  رد  هنیدم  ریما  نواعم  تفگ : ناینیما  ياقآ  دریگن . تروص  يراوگان  دادخر  ات  دننک  ینابرق  دنفـسوگ  جنپ  مدرک 
، تفای نایاپ  یـشوخ  ریخ و  هب  هک  یماگنه  میدرکیم و  اشامت  لرتنک و  ًامیقتـسم  ار  لیمک  ياعد  مسارم  ام  هتـشذگ  لاـس  : » تشاد راـهظا 

«. امش دوخ  ات  میشاب  امش  تینما  ِنارگن  رتشیب  ام  دیاش  میدش و  لاحشوخ  یلیخ 

رئاز هرامش  نیتسخن  راشتنا 

هرابرد هرامش  نیا  لّوا  هحفص  رد  دش . رشتنم  رئاز  هیرشن  هرامش  نیتسخن  هرّونم ، هنیدم  هب  یناریا  جاّجح  تسرپرـس  دورو  اب  نامزمه  زورما 
روضح جح و  مسوم  ندیسر  ارف  اب  میناوخیم : نارئاز » هارمه  رئاز  لّوا : نخس   » 61 ص : جح 25 ، ناونع  لیذ  رئاز  رشن  یگنوگچ  فده و 

هب یناـسر  عـالطا  روظنم  هب  ار  دوخ  تیلاـعف  زین  رئاز  هیرـشن  یحو ، نیمزرـس  رد  يوـبن  رّهطم  مرح  مارحلا و  هللا  تیب  یناریا  نارئاز  هراـبود 
رد یناریا  نارئاز  تسا . هدرک  زاغآ  دنباییم  روضح  نیمزرـس  نیا  رد  هام  کی  هب  کیدزن  هک  نامنانطومه  زا  رفن  رازه  جـنپ  دون و  دودـح 

نینچمه دـنراد . تفاـیرد  هیرـشن  نیا  قیرط  زا  ار  شیوخ  نهیم  هب  طوبرم  تاـعالّطا  راـبخا و  نیرخآ  دوب  دـنهاوخ  رداـق  تدـم  نیا  لوط 
ات دوشیم  شالت  قیرط  نیدـب  دراد و  رارق  هیرـشن  نیا  راک  روتـسد  رد  زین  مالـسا  ناهج  هزوح  رد  هژیو  هب  یناهج  عیاقو  نیرتمهم  ساکعنا 
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ناهج لئاسم  زا  یهاـگآ  اـب  دـناهدمآ ، مهدرگ  اـج  کـی  رد  دوخ ، ینید  نارهاوخ  ناردارب و  رگید  اـب  هارمه  یناریا  نارئاز  هک  یناـمز  رد 
اب يرتشیب  يدردـمه  یکیدزن و  ساسحا  ناملـسم ، ياهتلم  هب  ناگناگیب  یگنهرف  یـسایس و  یماظن ، تاـمجاهت  صوصخلا  یلع  مالـسا و 

روما لئاسم و  دروم  رد  یناسر  عالطا  رئاز  هفیظو  زا  رگید  شخب  دـنریگب . یپ  ار  یناـهج  تـالّوحت  يرتقیمع  هاـگن  اـب  هتـشاد و  رگیدـکی 
اهینارنخـس و اـههیعالطا ، ساـکعنا  نمـض  رئاز  روظنم ، نیدـب  تسا . هکم  هنیدـم و  رد  روـضح  تدـم  لوـط  رد  یمارگ  نارئاز  هب  طوـبرم 
رد ار  نارئاز  ترایز ، جـح و  نامزاس  نینچمه  يربهر و  مظعم  ماقم  هثعب  مرتحم  نالوؤسم  اـب  ییاـههبحاصم  یط  نوگاـنوگ ، ياههیـصوت 

دوـخ هفیظو  زین  ار  نیا  رئاز  رگید ، فرط  زا  داد . دـهاوخ  رارق  تسا ، هدـش  مـهارف  اـهنآ  يارب  هـک  یتالیهـست  تاـناکما و  یماـمت  ناـیرج 
ار هدـنزاس  ملاس و  یطابترا  بیترت  نیدـب  ات  دـشاب  هطوبرم  نالوؤسم  هب  مرتحم  نارئاز  داقتنا  داهنـشیپ و  رظن ، هدـنهد  ساکعنا  هک  دـنادیم 

شخب زین  دـنهجاوم  نآ  اب  تدـم  نیا  لوط  رد  زیزع  نارئاز  هک  یفلتخم  لئاسم  هرابرد  بلاطم  تالاقم و  جرد  دروآ . دوجو  هب  اـهنآ  ناـیم 
یگمه قح ، دیما  هب  ات  دیآ  مهارف  يرتشیب  قیقدت  لمأت و  ياههنیمز  قیرط ، نیا  زا  هک  تسا  نآ  رب  ام  شالت  تسا . رئاز  فئاظو  زا  يرگید 

رد تسامـش و  اب  رفـس  ياهتنا  ات  رئاز  نیاربانب  میدرگزاب . شیوخ  راید  رهـش و  هب  یهلا  صلاـخ  محارم  فاـطلا و  زا  میظع  ياهتخودـنا  اـب 
، یبدا تاـعطق  رعـش و  یلیلحت ، ياهتـشاددای  بلاـق  رد  دوخ  بلاـطم  لاـسرا  اـب  زین  رازگ  جـح  رئاز و  نازیزع  امـش  اـت  دراد  راـظتنا  لـباقم 

زین نآ و  نوـچ  دـنچ و  هیرـشن و  نیا  هراـبرد  هـک  مـیازفایم   62 ص : جـح 25 ، رادـید . دـیما  هب  دیـشاب . هارمه  ام  اب  اههتکن ، تارطاـخ و 
. تفگ میهاوخ  نخس  لیصفت  هب  باتک  نیا  مود  لصف  رد  نآ ، لاسما  ناراکردناتسد 

شیپ لاس  دصکی  رد  هکم  رد  یسراف  هیرشن  نیتسخن  رشان 

نادنز هب  هفرح  نیا  باختنا  لیلد  هب  هک  تسا  راجاق  دهع  رد  ناریا  ناراگنهمانزور  زا  يرفظم  هب  فورعم  يزاریش  کلملا  بیبل  یلع  ازریم 
زا کلملا  بیبل  دـش . دـیعبت  یتاعوبطم  ياـهتیلاعف  مرُج  هب  هک  تسا  یناریا  راـگنهمانزور  نیلوا  وا  دیـشک . اهیردـبرد  دـش و  دـیعبت  داـتفا ،

بـش درکیم ، نیودت  هلاسر  تشونیم ، همانزور  دوب . رهـش  نیا  رد  يرفظم  هیرـشن  ریدم  رهـشوب و  هیمالـسا  هیداحتا  نمجنا  ناراذگناینب 
لاس هجح  يذ  رد  هک  تسا  یناریا  نیلوا  وا  تشاد . ییازسب  مهـس  راگزور  نآ  رد  ناریا  بونج  مدرم  يرگنـشور  رد  دادیم و  راشتنا  همان 

توص  » لیذ مرحم 1327 ق )  15  ) هرامش 926 رصم ) پاچ   ) تمکح هیرشن  رد  درک . رـشتنم  همانزور  همظعم  هکم  رد  1908 م  ق /  1326
هملث 23 زا  سپ  يرفظم  هدـیرج  ریدـم  يزاریـش  اقآ  یلع  ازریم  جاح  دار ، هناـگی  ِدرم  هدازآ  دناهتـشون ... : هکم » زا  يرفظم  گـناب  اـی  قح 

لایع لآ و  راید  رای و  زا  تسد  نیلـسرملا » ننـس  نم  قاطیال  امم  رارفلا   » بجوم هب  دـید ، رطخ  رد  ار  شکاپ  ناـج  نوچ  یلوُـألا  يداـمج 
يابموب هب  تسا  یلاخ  نم  ياج  دـنه  رد  متخب و  هایـس  تسا  ناتخب  هایـس  ياج  هک  دـنه  هب  مور  رعـش : تیب  کی  نیا  ییامنهر  هب  هتـشادرب 

ریدـم بانج  یهارمه  هب  دـعب  دوب . سدـقا  نطو  ناگراوآ  شکراـمیت  اـب  دردـمه  مدـمه و  اـجنآ  رد  یهاـم  دـنچ  هتفر و  هتکلک  یئبمب و  ]
کلامملا ربدم  بانج  تسخن  دش . مرخ  ناشراتفگ  زا  لد  نشور و  ناشرادید  زا  مشچ  هتفه  دنچ  هدمآ و  رـصم  هب  ندمت  هدیرج  هیریرحت 

هدید تارمج  یمر  هب  جح  يادا  زا  سپ  يرفظم ...  ریدم  بانج  دـییوپ و  لوبماتـسا  يوس  هب  ور  هدومن  رادـغاد  قارف  زا  ار  شناتـسود  لد 
زا سپ  هک  تسیروش  رپ  رس  هچ  نیا  هللا  ناحبس  هتخادرپ ....  مالسالا » ۀبعک  رد  مالسا  هلان   » ناونع هب  لّوا  هرامش  هدومن و  روک  ار  نانمـشد 
زین رفص 1327 ق ) هرغ  هرامش 3  لاس 6 ،  ) امنهرهچ هیرشن  رد   63 ص : جح 25 ، دـیمراین ....  بوبحم  نطو  رکف  زا  یمد  بئاصم  همه  نیا 

نطو زا  شکالب  هراوآ  و  رویغ ، درم  دازآ  هناگی  تسا  لُم  دشوجیم  هک  اجره  یم  ّمخ  تسا  لگ  دیوریم  هک  اج  ره  لگ  خاش  دناهتشون :
ای  » شرکذ هدوسرف  مدق  اج  ره  هک  تسادیپ  یتقوم  همانزور  نیمه  زا  يرفظم ، همانزور  ریمـض  نشور  ریدـم  اقآ ، یلع  ازریم  جاح  روجهم ،

ریدـم ناشیا و  هب  رـصم  تادـهاشم  تاّملأت  یلو  دـندوب  راکفا  رـشن  ددـص  رد  مانمگ  صیرحت  هب  ررکم  رـصم  فقوت  تاقوا  هدوب و  نطو »
هرامـش نیا  رد  دنتخاس ....  یلتبم  ناشراکفا  تقرف  شتآ  هب  ار  ام  دندرک و  تکرح  زور  ود  هلـصاف  هب  ود  ره  درک و  تباصا  ندمت  هدیرج 
کلملا بیبل  اقآ  یلع  ازریم  تسا . هدیـسر  پاچ  هب  تلم » هلان  ای  هکم  هعبطنم  يرفظم  هفیرـش  همانزور   » زا لـقن  هب  یبلطم  سپـس  اـمنهرهچ 
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رد هک  نیا  ات  درک  تردابم  نآ  رشن  هب  البرک  رهـشوب و  رد  دیـشکن و  هزرابم  زا  تسد  رمع  نایاپ  ات  هکم  رد  هیرـشن  راشتنا  زا  سپ  يزاریش 
ۀیحتلا فالآ  هیلع   ) ءادهـشلادیس راوج  رد  تفای  تداعـس  درک و  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  البرک  رد  يدیـشروخ   1296 ق / لاس 1336 

«1 . » دوش هدرپس  كاخ  هب  ءانثلاو )

هنیدم رد  لیمک  ياعد  مسارم  نیلوا  يرازگرب 

يدوعس نارومأم  یتینما  ریبادت  اب  مارآ  مّظنم و  یلکـش  هب  ات 23  تعاس 22  رد  هعمج  بش  رد  هنیدـم  لاسما  لیمک  ياـعد  مسارم  نیتسخن 
هنیدم رد  لیمک  ياعد  دنـشاب ، هنیدم  رد  یناریا  رئاز  رتشیب  ای  رفن  رازه  هد  هاگره  هک  تسا  نیا  هثعب  ياهلمعلاروتـسد  زا  یکی  دـش . رازگرب 

رئاز رازه  هدزیس  دودح   83 / 10 هبنـش 10 / جنپ  رهظ  زا  دعب  جنپ  تعاس  ات  هکنیا  هب  هجوت  اب  ور  نیا  زا  دـش . دـهاوخ  رازگرب  عیقب  راوج  رد 
مظن يرارقرب  يارب  دوب و  هدـش  زاغآ  لیمک  ياعد  يرازگرب  يارب  يزیرهمانرب  هثعب  رد  لـبق  ياـهزور  زا  دـنوشیم ، دراو  هنیدـم  هب  یناریا 

اوطنقت مهـسفنأ ال  یلع  اوفرـسأ  نیذلا  يدابع  ای  لق   » هفیرـش هیآ  توالت  اب  مسارم  دندش . هتفرگ  راک  هب  دعتـسم  اناوت و  راّوز  زا  رفن  دصیس 
هاگنآ درک . ییارـس  هیثرم  تیب  لها  ناحادم  زا  یکی  سپـس  دش . زاغآ  « 1 « » ًاعیمج بونذـلا  رفغی  هللا  ّنإ   64 ص : جح 25 ، هللا  ۀمحر  نم 

رب ینامیشپ  هبوت و  کشا  درک و  یـشیاین  ار  نیمرحلا  نیب  عیقب و  رانک  نیگآ  رطع  ياضف  یبرع  ياهجهل  اب  لیمک  ياعد  شخب  تّذل  نینط 
مالـسالا و ۀجح  نایاپ  رد  تخادرپ و  یناوخ  هیثرم  هب  ناحادم  زا  رگید  یکی  زین  اعد  زا  سپ  داد . وشتـسش  ار  اهناج  دـش و  يراج  اههنوگ 

یـشمارآ مظن و  اب  نارئاز  تفاـی و  ناـیاپ  تعاـس 23  رد  رّرقم  تقو  قـبط  هسلج  دـندرک . اـعد  یبرع  یـسراف و  هب  يرهـش  ير  نیملـسملا 
کی هلمج  زا  دندرکیم ، يرادربملیف  زین  يدوعـس  ياهورین  زا  هورگ  دنچ  ار  مسارم  نیا  دنتـشگزاب . دوخ  تماقا  لحم  ياهلته  هب  یندوتس 

توافت عفترم . رایـسب  ياهیاپراهچ  يالاب  رب  یبنلا  دجـسم  نحـص  رد  رگید  یهورگ  و  نآ ، يدورو  رد  رانک  رد  عیقب  ياههلپ  يـالاب  هورگ 
جح رهظم  ود ، نیا  هکلب  هّکم . تئارب  هنیدـم و  لیمک  ياعد  دراد : يرتنوزفا  هولج  دومن و  اج  ود  رد  نآ ، زا  سپ  اـب  بـالقنا  زا  شیپ  جـح 

دایرف و اب  يرگید  عوشخ ، کشا و  هلان و  اب  یکی  نوریب ، نمـشد  اب  هزرابم  يرگید  نورد ، نمـشد  اب  هزرابم  یکی  تسا : ناـیناریا  يرازگ 
ماظن يارب  ییوربآ  کش ، نودب  هک  دنزرویم  دیکأت  مسارم  ود  نیا  دنموربآ  هوکـشاب و  يرازگرب  رب  همه  ور  نیا  زا  تبالـص . ضارتعا و 
هثعب یمومع  طباور  ًالومعم  درک . شالت  نآ  ِرتشیب  تیونعم  ندش و  رازگرب  رتهب  يارب  دیاب  نیاربانب  تسا . عّیشت  ناریا و  یمالـسا  يروهمج 

نویناحور تیاده  اب   21 تعاس 30 : ات  رثکادح  . 1 درک : مالعا  نارئاز  هب  ياهیعالطا  یط  زین  لاسما  دـنکیم . دزـشوگ  نارئاز  هب  ار  یتاکن 
ریسم رد  . 2 دـشاب . هتفریذـپ  نایاپ  ناشیا  رارقتـسا  هتفای و  روضح  مسارم  يرازگرب  لـحم  رد  اـهناوراک ، مرتحم  ناریدـم  تراـظن  مرتحم و 

اب ناریا و  ناملـسم  تلم  تناتم  مظن و  دـشر و  زا  هتـسیاش  يریوصت  هئارا  روظنم  هب  اهناوراک ، هب  تعجارم  ماـگنه  عیقب و  يوس  هب  تکرح 
.3 65 ص : جح 25 ، دنیامن . يراددوخ  دنلب  يادص  اب  تاولص  رکذ  یتح  راعش و  هنوگ  ره  نداد  رس  زا  نیزاوم ، تاررقم و  تیاعر  فده 
هدومن و تیاـعر  اًـلماک  ار  یگدـننار  ییاـمنهار و  تاررقم  دوخ ، یتسردـنت  یتمالـس و  ظـفح  روظنم  هب  تشگرب ، تفر و  ریـسم  لوط  رد 

امنهار ياهورین  تارکذت  هب  اعد ، يرازگرب  لحم  رد  رارقتسا  ماگنه  ددرگن و  کیفارت  بجوم  ًاقلطم  هک  دشاب  يوحن  هب  ریسم  رد  تکرح 
نانآ هب  مرتحم ، نارئاز  ییامنهار  روظنم  هب  امنهار ، يولبات  ود  لقادح  هیهت  اب  اهناوراک  مرتحم  ناریدـم  . 4 دنیامن . هجوت  اًلماک  تاماظتنا  و 
دوخ اب  زین  بسانم  زادناریز  دنشاب و  بسانم  ششوپ  هب  سبلم  مایا ، نیا  رد  هنیدم  ریغتم  ياوه  يوج و  طیارش  هب  هجوت  اب  ات  دنیامن  هیـصوت 

زا هک  ییاعد  هب  ًافرص  دنیامن و  بانتجا  عیقب  فیرـش  ناتـسربق  لباقم  رد  هناگادج  مسارم  يرازگرب  زا  مرتحم ، نارئاز  . 5 دنروآ . هارمه  هب 
ار یطیارش  هتسیاش ، توکس  مظن و  تیاعر  نمـض  اعد ، مسارم  يرازگرب  لوط  رد  . 6 دـنیامرف . هجوت  دوشیم  شخپ  ارجا و  نوبیرت  قیرط 
ار لئاسو  هیلک  يوبن ، فیرش  مرح  مارتحا  هب  اعد ، مسارم  نایاپ  زا  سپ  . 7 ددرگ . رازگرب  مامت  هوکش  اب  يونعم  مسارم  نیا  ات  دنزاس  مهارف 

دهاوخ يرادربمیلف  فلتخم  يایاوز  زا  ابیز و  تروص  هب  هدش  دای  مسارم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  . 8 دنیامن . يروآ  عمج  دوخ  رارقتسا  لحم  زا 
رد لالخا  زا  يریگولج  مسارم و  مظن  ظفح  روظنم  هب  اذـل  دـنیامرف ، تفایرد  ار  مسارم  لـماک  ملیف  دـنناوتیم  یناریا  مرتحم  نارئاز  دـش و 
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هژیو تایانع  لذـب  دراد ، قثاو  ءاـجر  دـنیامرف . يراددوخ  هناگادـج  يرادربملیف  يرادربسکع و  زا  دوشیم  هیـصوت  ًادـکؤم  نآ ، يرازگرب 
یمدرم تاـماظتنا  ياـهورین  جـح و  ياـهناوراک  مرتـحم  ناریدـم  مرتـحم و  ناـیناحور  تارکذـت  هب  هجوت  مارحلا و  هللا  تیب  یناریا  جاـجح 
دنوادـخ زا  شیوخ  ياهاعد  تباجتـسا  اب  ار  دوخ  شاداپ  نانآ  دوش و  رازگرب  یندـنام  دای  هب  هوکـشاب و  یمـسارم  ات  دـش  دـهاوخ  بجوم 

ار اعد  يونعم  ياضف  یهاگ  دننکیمن و  تیاعر  یناریا  نارئاز  یخرب  مه  زاب  تارکذت ، نیا  اب  دنیامن . تفایرد  تاجاحلا  یـضاق  گرزب و 
ياهنفلت همه  دوش  هداد  رکذـت  مسارم  زاغآ  تسا  بوخ  دـننکیم . تبحـص  ناریا  اب  هارمه  نفلت  اب  اعد  يانثا  رد  اًلثم  دـننکیم . شودـخم 

اعد رگید  هقیقد  دـنچ  : » تفگ دز و  گنز  ناریا  هب  اعد  زا  شیپ  يو  دوب . هتـسشن  نم  راـنک  يرئاز  هکنیا  بلاـج  دـننک . شوماـخ  ار  هارمه 
!«. دینیبب ارم   66 ص : جح 25 ، دیاش  دینک ، اشامت  ار  نویزیولت  ماهتـسشن ، یناحور  رفن  کی  رانک  نم  دوشیم . شخپ  نویزیولت  زا  عورش و 

ياهشوگ رد  ای  اعد ، زا  شیپ  ار  روما  هنوگ  نیا  ناریا ، رد  دوخ  ياههداوناخ  هب  هسلج  يونعم  ياضف  نداد  لاقتنا  يارب  نارئاز ، تسا  بوخ 
. دننک يروآدای  ناشیاههداوناخ  هب  مسارم ، يرازگرب  هطوحم  زا  جراخ 

تارایز هیعدا و  ندناوخ  حیحص 

تنواعم تسین . اطخ  زا  یلاـخ  لـیمک  ياـعد  ياههخـسن  یخرب  دوب . اـعد  نتم  ِندـناوخ  حیحـص  دـش  تیاـعر  مسارم  نیا  رد  هک  ياهتکن 
هلمج نیا  نشور ، دراوم  هلمج  زا  دوب . هداد  رارق  ناوخ  اعد  رایتخا  رد  هدرک و  حیحـصت  يدودـح  ات  ار  اـعد  نتم  هثعب ، شهوژپ  شزومآ و 
 ...« ّیلع دـمحلا  کـلف   » اـطخ هب  هک  تـسا  كؤاـضق » هـیف  ّیلع  يرج  اـمیف  یل  ۀّـجح  ـالو  کـلذ ، عـیمج  یف  ّیلع  ۀّـجحلا  کـلف   » ياـبیز

فالخرب اًلثم  دـننکیم . اهاعد  ندـناوخ  رد  ییاهفرـصت  لخد و  اهناوخ ، اعد  زا  يرایـسب  هکنیا : دـشن  تیاعر  هک  ياهتکن  اـما  دـنناوخیم .
دیاب ار  هلمج  مادک  دننادیم  ًالومعم  ناوخ  اعد  مدرم  هک  هتفای  جاور  عوضوم  نیا  يردق  هب  و  دنناوخیم ، راب  هس  ار  تالمج  یخرب  روثأم ،
ءاود همسا  نم  ای   » و یندب » فعض  محرا  ّبر  ای  «، » یـسفن تملظ  «، » سوّدق ای  رون  ای  ، » ياههلمج لیمک  ياعد  رد  اًلثم  دناوخ . دنلب  راب  هس 
دیاب دنروثأم  هیعدا  نیا  نوچ  دنناوخیم . راب  کی  زا  شیب  ار  هللادنع » انل  عفـشا  هللادنع ، ًاهیجو  ای   » هلمج لّسوت  ياعد  رد  و  ءافـش » هرکذ  و 
دننام دومرفیم ، موصعم  دوخ  دوش  رارکت  اعد  زا  یتالمج  دوب  مزال  رگا  و  دنوش . هدناوخ  دناهدیسر  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  هک  هنوگ  نامه 

دوش فّرـصت  لخد و  ياهقیلـس  نید  رما  رد  دشاب  انب  رگا  رگید . دراوم  تسا و  هدـش  دراو  راب  هس  لیمک ، ياعد  ياج  هس  رد  هک  ّبر » ای  »
يرگید وراب  هس  يرگید  راب و  ود  دیوگیم : یکی  دنکیم ، رارکت  ار  نآ  دیآیم و  ششوخ  يرگید  هلمج  زا  يرگید  ناوخ  اعد  مه  ادرف 

ردـص اضر  اقآ  جاح  هللا  ۀـیآ  موحرم  دـنزادرپن . زین  یناوخ  رعـش  دـننام  اعد  زا  جراخ  رگید  روما  هب  اـعد  ياـنثا  رد  تسا  رتهب  یتح  رتشیب .
هفیرش هروس  ریـسفت  رد  ناشیا  تسا . راوازـس  اجنیا  رد  نآ  لقن  هک  دنراد  ینخـس  هنیمز  نیا  رد  ردص  یـسوم  ماما  گرزب  ردارب  هللا  همحر 
ینعی « - 1 « » میلع عیمس  هللا  ّنإ  هللا  اوّقتاو  هلوسرو  هللا  يدی  نیب  اومّدقت  اونما ال  نیذلا  اهیأ  ای   » همیرک هیآ  لیذ  تارجح ،  67 ص : جح 25 ،
ِرهاظ هک  تسین  رود  دسیونیم ... : تساناد - ییاونـش  دنوادخ  هک  دینک  اورپ  دنوادخ  زا  و  دیتفین ، ولج  شربمایپ  دنوادخ و  زا  نانمؤم ! يا 

ار نآ  لوسر  ادخ و  هک  دوشب  یلمع  لماش  شقالطا  تسین  دیعب  هک  نانچ  دوشن ، لماش  ار  اهنت  ّتین  دشاب و  یلمع  مّدقت  اُومِّدَـقَتُال »  » هلمج
تموادم نآ  رب  رگا  صوصخ  هب  دنکن ، دورو  ای  عیرـشت  دصق  دنچره  دهد ، ماجنا  بّرقت  دـصق  هب  ار  نآ  هدـننک ، لمع  یلو  دنـشاب ، هتفگن 

نانـس نب  هّللادبع  دشاب . ام  هاوگ  دیاش  تسا ، دوجوم  تایاور  زا  ياهراپ  رد  هک  ییاهلاصفتـسا  كرت  دهد ؛ شماجنا  ررکم  دـشاب و  هتـشاد 
اَی ُهّللا  اَی  : » دومرف میلعت  نم  هب  دنکیم ، ناجلخ  لد  رد  هاگ  هاگ  هک  یتاهبش  زا  ییاهر  يارب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ار  اعد  نیا  دیوگیم :

یَلَع ِیْبلَق  ْتِّبَث  ِراَْصبالاو  ِبولُْقلا  َبِّلَقُم  ای  ُمیحَر  ای  ُنمْحَر  ای  ُهّللا  ای  متفگ : نم  َکـنید .» یَلَع  ِیْبلَق  ْتِّبَث  ِبُولُْقلا  َبِّلَقُم  اَـی  ُمیحَراَـی  ُنمحَر 
«2 «. » يوـگب متفگ  وـت  هب  نم  هک  يروـج  نآ  یلو  تسا ، راـصبألاو  ِبوـلُقلا  بِّلقم  ّلـجوّزع  يادـخ  : » دوـمرف مالـسلا  هـیلع  ماـما  َکـِنیِد .

بورغ زا  شیپ  راب و  هد  باتفآ ، عولط  زا  شیپ  هک  تسا  ضرف  یناملسم  ره  رب  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : لضف  نب  لیعامسا 
َیلَع َوُهَو  ُْریَْخلا  ِهِدَِیب  ُتوُمَی ، ٌّیَح ال  َوُهَو  ُتیُمیو  ییُْحی  ُدْمَْحلا ، َُهلَو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهّللا  ّالا  َهلإ  ال  دـیوگب : راب  هد  باتفآ ،
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يا : » دومرف ماما  ییُْحیو . ُتیُمیو  ُتیُمی  ِییُْحی و  ُدْمَْحلا ، َُهلو  کلملا  هل  هل ، کیرـش  هدحو ال  هّللا  ّالإ  هلا  ال  متفگ : نم  ٌریدَق .»...  ٍءْیَـش  ِّلُک 
: تفگ لماک  نب  ءالع  « 3 «. » يوگب متفگ  نم  هک  روط  نآ  وـت  یلو  تسا ، ییُحی  تیُمی و  تیُمی و  ییُحی و  يادـخ  هک  تسین  یکـش  درم !

ییُْحی ُدْمَْحلا  َُهلَو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، کیِرَـش  68 ال  ص : جح 25 ، ُهَدْـحَو  ُهّللاّالإ  َهلإ  ال  يوگب : ناهاگماش  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
نم هک  نانچ  یلو  تسه ، ریخ  شتـسد  رد  يادخ  : » دومرف ماما  ریخلا . هِدَِیب  متفگ : نم  ٌریدَق .» ٍءْیَـش  ِّلک  یلع  َوُهَو  ِییُحیَو  ُتیُمیَو  ُتیُمیو 

هدـیب ، » موس يوار  و  ییُحیو » تیمیو  ، » مود يوار  و  راـصبألاو »  » هملک لّوا ، يوار  هک  یتـقو  تسا  یهیدـب  يوـگب .» راـب  هد  متفگ ، وـت  هب 
هفاضا دومرف . يریگولج  شـسرپ  نودب  هکلب  ءاجر ؟ دصق  اب  ای  ییوگیم  دورو  دصق  اب  ایآ  دیـسرپن : ماما  دندوزفا ، دوخ  شیپ  زا  ار  ریخلا »
دهاوخ هتـسکش  مالـسا  دح  دوشب ، يدروآرد  نم  ِتادابع  ِصیخرت  بجوم  دورو ، ای  عیرـشت  دصق  مدع  اجر و  دصق  دـشاب  انب  رگا  نیا ، رب 

زا یـضعب  هک  تساـج  نیا  یتخبدـب  تسین . هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ادـخ و  ياـضر  دروـم  ًاـعطق  مالـسا ، زرم  ندـش  هتـسکش  دـش و 
هدش دراو  عرـش  رد  اهنیا  ایآ  هک  دنـسرپب  مالـسا  ياهقف  زا  دنوریمن  دـننادیم و  اوقت  نید و  هناشن  ار  يدروآرد  نم  ياهتدابع  ناناملـسم ،
ادـخ هجوتم  مدرم  هک  روط  ره  هب  هک  دـنرادنپیم  نینچ  دـننکیم و  دـییأت  ار  اهراک  نیا  مه  نامدوخ  ياهدـنوخآ  زا  ياهراـپ  هن . اـی  تسا 
ياعد ییاج  رد  يدرف  دوبن . یفیقوت  ْتاداـبع  دوب ، حیحـص  رکف ، نیا  رگا  لاـُحم ! لاـیخ  یهز  لـطاب ، روصت  یهز  درادـن . یعناـم  دـنوشب ،

مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  تروص  نیا  هب  لیمک  ياعد  دنتفگ : يو  هب  دـینایرگیم . رایـسب  ار  مدرم  دـناوخیم و  یمیامـض  اب  ار  لیمک 
هدرک خوسر  نانادان  زا  ياهراپ  رد  تاداع  نیا  يردق  هب  مناوخیم . تسا  ییاعد  هکلب  مناوخیمن ، لیمک  ياعد  نم  تفگ : تسا . هدیـسرن 

هب زین  یمق  سابع  خیـش  جاح  رادـمان  ثّدـحم  « 1 . » تسیرگن دـنهاوخ  يرگید  رظن  اـب  ماـقم  نآ  هب  دوـش ، یهن  یـسدقم  ماـقم  زا  رگا  هک 
هک اهیتدایز  نیا  سپ  ْمُکَعَم . َزُوفَأَف  ْمُکَعَم  ُْتنُک  ینَْتَیل  اـیف  دـش : رکذ  هک  دوب  نیمه  ءادهـش  تراـیز  رخآ  دـسیونیم : حـیتافم  رد  یتبـسانم 
ِیف َناک  نَم  یلَع  ُمالَّسلا  ًاقیفَر ، َکئلوُأ  َنُسَحَو  َنیِحلاّصلاَو  ِءآدَهُّشلاو  َنیقیّدِّصلاو  َنییِّبَّنلا  َعَم  نانِْجلا  ِیف  دناهدرک : رکذ  نیا  زا  دعب  یضعب 
نیا : » هدومرف ناجرم  ؤلؤل و  باتک  رد  ام  خیـش  تسا . یلوضف  يدایز و  اهنیا  مامت  خـلا ، ْمُکَعَم ، ِِرئآْحلا  ِیف  ْنُکَی  َْمل  نَم  یلَعو  مْکنم  ِرئاْحلا 
هیلع ماما  هدومرف  رب  ندوزفا  تراسج  تعدب و   69 ص : جح 25 ، باکترا  تراسج  رب  هوالع  تسا  حضاو  غورد  دنچ  نّمضتم  هک  تاملک 

مالـسلا و هیلع  نیـسحلا  هللا  دبع  یبا  رّونم  دـقرم  روضح  رد  زور  بش و  رد  هبترم  رازه  دـنچ  هّتبلا  هک  هدـش  فراعتم  عیاش و  نانچ  مالـسلا 
نتفگ زا  و  دنکیمن ، داریا  ناشیا  رب  يدحا  دوشیم و  هدناوخ  دنلب  زاوآ  هب  مالسلا  مهیلع  نیلسرم  ءایبنا و  فاطم  نیبّرقم و  هکئالم  رضحم 
ماوع زا  ناـقمحا  هیعدا ، تاراـیز و  رد  هک  ییاـههعومجم  رد  تاـملک  نیا  مک  مک  دـیامنیمن و  یهن  تیـصعم  نیا  باـکترا  غورد و  نیا 

نآ هعومجم  هب  قمحا  نیا  هعومجم  زا  هتـشگ و  رـشتنم  هدیـسر و  پاچ  هدش و  عمج  دنراذگیم  نآ  يارب  یمـسا  یهاگ  دـننکیم و  عمج 
ءادهش يارب  ار  هحیبق  ياهغورد  نآ  هک  مدید  ار  ياهبلط  يزور  هدش . هبتشم  هبلط  یضعب  رب  هک  هدیسر  ییاج  هب  راک  هدیدرگ و  لقن  قمحا 

رگم تفگ : يرـضحم !؟ نینچ  رد  بیذاکا  نینچ  تسین  حیبق  ملع  لها  زا  متفگ : دـش ، نم  تفتلم  متـشاذگ ، شفتک  رب  تسد  دـناوخیم ،
هک یسک  هچ  مدش . تکاس  نانجلا ، حاتفم  تفگ : باتک ، مادک  رد  متفگ  مدید ، یباتک  رد  تفگ : هن ، متفگ  مدرک ، بّجعت  تسین ، يورم 

خیش سپ  تسین .» نتفگ  نخس  لباق  دهد  رارق  دنتسم  هدرمش و  باتک  ار  ماوع  ضعب  هدرک  عمج  هک  دسر  اجنیا  هب  شراک  یعالّطا  یب  رد 
لثم هرـصتخم  ياهتعدـب  هّیئزج و  روما  نیا  لاثما  رد  ار  ماوع  نتـشاذگ  دوخ  لاـح  هب  : » هدومرف هداد و  لوط  ماـقم  نیا  رد  ار  مـالک  موحرم 

رب يدـحا  هک  نآ  ریغ  دـنیوگن و  نخـس  زور  رد  هک  تمـص  هزور  هیواعم و  یقیقح  صلخم  عبات و  ءادرّدـلا ، وبا  شآ  ینرَق و  سیَوا  لسغ 
«. دنوریم نوریب  ادخ  نید  زا  هتـسد  هتـسد  دوشیم و  ادیپ  هزات  ماما  ربمغیپ و  لاس  هام و  ره  رد  هک  هدـش  يّرجت  ببـس  هدـماینرب  یهن  ماقم 

نیا هنوگچ  سّدقم  عرـش  قاذـم  رب  تسا  علّطم  هک  لیلج  ملاع  نیا  شیامرف  رد  نک  لّمأت  بوخ  دـیوگ : ریقف  نیا  هُماقم . عفر  همالک  یهتنا 
مهیلع تیب  لها  مولع  زا  هک  نانآ  فالخ  رب  ار ، راـک  نیا  دـسافم  دـنادیم  نوچ  هدـیدرگ ، وا  لد  رد  گرزب  هدـقع  میظع و  یّمـس  بلطم 
هکلب دننادن  يزیچ  ار  بلاطم  نیا  لاثما  هک  دندرک  افتکا  ظافلا  تاحالطـصا و  زا  یثغـض  نتـسناد  هب  دـندنام و  هرهب  یب  مورحم و  مالـسلا 

تاوعّدلا و جهم  لابقا و  دّجهتملا و  حابـصم  باتک  هک  دـسر  ییاج  هب  راک  مرجال  دـنیامن . نآ  قفو  رب  لمع  هدومن و  بیوصت  حیحـصت و 
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نیا لاثما  داعملا و  داز  هفحت و  عیباسألا و  عیبر  سابقم و  حالفلا و  حاتفم  ۀـیقاولا و  ۀـّنج  نیمألا و  دـلب  رئازلا و  حابـصم  عوبـسالا و  لاـمج 
هّیورم هربتعم  ياهاعد  زا  هک  ریجم  ياعد  رد  هک  دوش  عیاش  هناـقمحا   70 ص : جـح 25 ، ياههعومجم  نیا  دوش و  روجهم  كورتم و  بتک 

ره يارب  تسا  لصف  دص  رب  لمتـشم  هک  نشوج  ياعد  رد  و  دـنکن ، راکنا  یـسک  دـننک و  دایز  َكِْوفَِعب  هملک  نآ  ِعضوم  داتـشه  رد  تسا 
هربتعم ياهاعد  همه  نیا  ندوب  اب  دـننک و  لعج  هعجفم  ترایز  هروثأـم ، تاراـیز  همه  نیا  ندوب  اـب  و  دـننک ، عضو  یتّیـصاخ  کـی  یلـصف 

زا دـنراذگ و  یّبُح  ياعد  ار  وا  مان  دـنیامن و  لعج  تدورب  لامک  رد  طـبر  یب  ییاـعد  هغیلب  هحیـصف  تاـملک  هیلاـع و  نیماـضم  اـب  هّیورم 
هللااب ذایعلا  هکنآ  هلمج  زا  دیامن . همیـسارس  ّریحتم و  ار  ناسنا  هک  دنیامن  عضو  وا  يارب  تلیـضف  نادنچ  دـنیامن و  لزان  ار  نآ  شرع  هرگنک 

وا دراد  دوخ  اب  ار  اعد  نیا  هک  ياهدنب  ره   » هک دشاب  هتفگ  یلاعت  هناحبـس و  قح  بناج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هب  لیئربج 
نآ نم  دشاب ، هدرکن  هدجـس  تقو  چیه  ارم  دشاب و  هدنارذگ  تیـصعم  هب  ار  دوخ  رمع  دـشاب و  مّنهج  بجوتـسم  هچ  رگا  منکن  باذـع  ار 

مهدب و رازگزامن  رازه  داتفه  باوث  مهدب و  دیهـش  رازه  داتفه  باوث  دهاز و  رازه  داتفه  باوث  مهدب و  ربمغیپ  رازه  داتفه  باوث  ار  هدـنب 
اهنابایب ياهگیر  ددع  هب  باوث  مهدب و  دشاب  هدرک  ریـس  هک  هنـسرگ  رازه  داتفه  باوث  مهدب و  دشاب  هدیناشوپ  هک  هنهرب  رازه  داتفه  باوث 

مهدـب و هللا  لیلخ  میهاربا  هللا و  حور  یـسیع  باوث  مهدـب و  هانپ  تلاسر  تّوبن  رهم  باوث  مهدـب و  نیمز  هعقب  رازه  داـتفه  باوث  مهدـب و 
ناگتـشرف لیئارزع و  لیفارـسا و  لیئاکیم و  لـیئربج و  هللا و  ّیفـص  مدآ  هللا و  یبن  بوقعی  هللا و  میلک  یـسوم  هللا و  حـیبذ  لیعامـسا  باوث 

هتـسیاش و  خلا .» منک  باذع  هک  مراد  مرـش  ار و  وا  مزرمایب  درادرب  دوخ  اب  ای  دناوخب  ار  یّبح  راوگرزب  ياعد  نیا  هک  ره  دّـمحم  ای  مهدـب .
هک اـهنآ  بلاـغ  هک  هدوـب  مکحم  نقتم و  ياهبترم  هب  هک  هعیـش  هیعدا  بتک  دـنک ، هیرگ  هدـنخ  ضوـع  اـهنیا  ندینـش  زا  ناـسنا  هـک  تـسا 

حیحـصت هلباقم و  هدوب  ءاملع  هدش  حیحـصت  ملع و  لها  ّطخ  هب  هک  یخـسن  يور  زا  دـندوب و  ملع  لها  زا  ناشدوخ  دـندومنیم  خاسنتـسا 
هراشا شاهیـشاح  رد  ینامیِإب  غَِّلبو  قالخألا . مراکم  ياعد  رد  اًلثم  دـندرکیم  هراشا  نآ  هب  شاهیـشاح  رد  دوب  یفالتخا  رگا  دـندومنیم و 
نوکس نبا  ّطخ  هب  هملک  نالف  اًلثم  ای  تسا ، ینامیا  ِْغْلبا  َّمُهّللا  ناذاش  نبا  تیاور  رد  تسا و  ِینامیِاب  ُْغْلباَو  سانـشا  نبا  هخـسن  رد  دننکیم 

يدینش و ار  شفصو  هلمجلا  یف  هک  هدش  حاتفم  باتک  هب  رصحنم  هک  هدیسر  ییاج  هب  شراک  اذکهو ، نینچ  دیهـش  ّطخ  هب  تسا و  نینچ 
رابخا ثیدح و  هب  ملع  لها  ییانتعا  یب  زا  زج  تسین  نیا  هدـیدرگ و   71 ص : جـح 25 ، مجع  برع و  ّصاوخ و  ماوع و  عجرم  باتک  نیا 

نیعاّضو و ّسد  تافاضا و  عدـب و  نیا  لاثما  زا  ندومنن  یهن  و  مالـسلا ، مهیلع  راهطا  تیب  لـها  ءاـهقف  ءاـملع و  بتک  هب  ندرکن  عوجر  و 
هدـش و قیفلت  اههقیلـس  قفاوم  اـهاعد  هک  هدیـسر  ییاـج  هب  راـک  اـت  نادرخیب ، تافّرـصت  زا  نـالهاان و  زا  نتفرگن  ولج  نیلهاـج و  فیرحت 

مک مک  هتشگ و  ّدلوتم  اهحاتفم  هچب  هدش و  پاچ  هدش  ّسد  ياهاعد  زا  رایسب  ياههعومجم  هدش و  عارتخا  اهتاولص  اههعجفم و  اهترایز و 
هب نآ  باّتک  زا  ضعب  دندرک ، عبط  هزات  ار  رقحا  نیا  لامآلا  یهتنم  باتک  اًلثم  هتـشگ . جاور  عیاش و  هدیـسر و  بتک  ریاس  هب  هدرک  تیارس 
زا وا  تسد  ود  ره  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد  زا  : » هتشون نوعلم  رسی  نب  کلام  لاوحا  رد  هلمج  زا  هدومن  یتافّرصت  نآ  رد  دوخ  هقیلس 
رب و  هللادمحلا ، دیکچیم ، اهنآ  زا  نوخ  ناتـسمز  رد  و  هللادمحلا ، دیدرگیم ، کشخ  بوچ  دـننام  ناتـسبات  رد  هّللدـمحلا ، دوب ، هداتفا  راک 
رد زین  و  هدرک . ءزج  دوخ  هقیلـس  قفاوم  بتاک  هللادـمحلا »  » ظفل راهچ  تراـبع  رطـس  ود  نیا  رد  هّللدـمحلا .» دوب ، لآـم  نارـسخ  لاـح  نیا 
هک دوش  هتفگ  مناخ  موثلک  ّما  مناخ و  بنیز  هک  هدرک  دایز  مناخ  ظفل  دوخ  هقیلـس  هب  موثلک  ّما  ای  بنیز  بانج  مسا  زا  دـعب  اـهاج  یـضعب 

، هدرک طایتحا  نکیلو  هتشون  هبحق » نب  دیمح   » وا يدب  هطساو  هب  هتـشاد  نمـشد  نوچ  ار  هبطحق  نب  دیمح  و  دوش ، تارّدخم  نآ  زا  لیلجت 
هدوب اجک  ره  رد  تسا  هلمهم  ءاح  هب  هک  سیق  نب  رحز  و  دوش ، هتشون  هللادبع »  » هدید حالص  ار  ّهبر  دبع  و  هتشون ، وا  لدب  هخـسن  ار  هبطحق 

زیچ ود  اجنیا  رد  بلطم  نیا  رکذ  زا  مضرغ  کلذ . ریغ  یلا  هدرک  هملّسلا  ما  هدوب  شنکمم  ات  هتـسناد و  طلغ  ار  هملـس  ّما  و  هتـشون ، میج  هب 
هکنآ لاح  هدرک و  ضرف  صقان  ار  شفالخ  هتـسناد و  لاـمک  ار  نیا  دوخ  هقیلـس  هب  هدرک  صخـش  نیا  هک  یتافّرـصت  نیا  هکنآ  یکی  دوب :

اهاعد و رد  ینادان  لهج و  يور  زا  ام  هک  ییاهزیچ  هک  مینک  سایق  اجنیا  زا  سپ  هدـش ، ناصقن  ثعاـب  هتـسناد  لاـمک  وا  هک  يزیچ  نیمه 
شیپ اهزیچ  نامه  هک  مینادب  مییامنیم ، ضرف  لامک  ار  نآ  مییامنیم و  تافّرـصت  ضعب  دوخ  صقان  هقیلـس  هب  ای  مینکیم  لخاد  تارایز 
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مینکن و هلخادـم  باب  نیارد  هجو  چـیه  هب  ام  هک  تسا  هتـسیاش  سپ  دوب . دـهاوخ  ترایز  ای  اعد  نآ  يراـبتعا  یب  ناـصقن و  ببـس  شلها 
هاگره دوش  مولعم  هک  دوب  نآ  مضرغ  رگید  72 و  ص : جح 25 ، مییامنن . یّطخت  نآ  زا  هدومن و  راتفر  نامه  هب  دنداد  لمعلا  روتسد  هچره 

یپاچ ياهباتک  هب  درک و  دـنهاوخ  هچ  خـسن  ریاس  اب  رگید  وا ، اب  دـننک  روط  نیا  دـشاب  وا  نابهگن  رـضاح و  هدـنز و  شّفلؤم  هک  ياهخـسن 
هدومرف اضما  هدیـسر و  ّنف  نآ  ءاملع  زا  هقث  رظن  هب  دـشاب و  نیفورعم  ءاملع  هروهـشم  تافّنـصم  زا  هک  یباتک  رگم  تسا  داـمتعا  هچ  رگید 

زور هنابش  لامعا  رد  یباتک  هک  نامحّرلادبع  نب  سنوی  مالسلا  مهیلع  هّمئا  باحـصا  رد  مّدقم  هیقف  لیلج ، هقث  لاح  رد  هدش  تیاور  دشاب .
هعلاطم و ار  نآ  مامت  ترـضح  دیناسر . مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  كرابم  رظن  هب  ار  باتک  نآ  يرفعج  مشاهوبا  بانج  دوب ، هتـشون 

ّقح شمامت  تسا و  نم  ناردپ  نید  نم و  نید  نیا  همه  هُّلُک  ُّقَْحلا  َوُهَو  هُّلُک  یئابآ  ُنید  ینید و  اذـه  : » هدومرف نآ  زا  سپ  دومرف ، حّفـصت 
نیمه هب  تسا  هدوب  علّطم  سنوی  بانج  تناید  تلـالج و  تهاـقف و  ملع و  ترثک  رب  هکنآ  اـب  يرفعج  مشاـهوبا  هک  نک  هظحـالم  تسا .»

یناجنـش قروب  زا  هدـش  تیاور  زین  و  هدـیناسر . دوخ  ماما  كرابم  رظن  هب  ار  نآ  هکنآ  اـت  وا  باـتک  يور  زا  ندرک  لـمع  رد  هدرکن  اـفتکا 
موی باتک  هدیـسر و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تمدـخ  هرماس  رد  هک  هدوب  عرو  حالـصا و  قدـص و  هب  فورعم  يدرم  هک  یتاره 

ییامرف و رظن  باتک  نیا  رد  مهاوخیم  موش  تیادف  تفگ : داد و  ترـضح  نآ  هب  ار  يروباشین  ناذاش  نب  لضف  ردـقلا ، لیلج  خیـش  هلیلو 
نآ هب  هک  تسا  هتـسیاش  تسا و  حیحـص  باتک  نیا  هب  لمعت  نأ  یغبنی  ٌحیحَـص  اذـه  : » دومرف ترـضح  ییامن ، هظحـالم  ار  نآ  قرو  قرو 

مامتا يارب  روما ، نیا  لاثما  رد  ار  ناشیا  مامتها  مدع  نامز و  نیا  مدرم  قاذم  متسنادیم  هکنیا  اب  ریقح  نیا  و  کلذ . ریغ  یلا  ییامن .» لمع 
خَُـسن رب  دوش و  لقن  لصا  ياههخـسن  زا  ناکمإلا  یّتح  باتک  نیا  رد  هلوقنم  تاراـیز  اـهاعد و  هک  مدرک  رایـسب  شـشوک  یعـس و  تّجح 
طرـش هب  هللا  ءاش  نا  دیامن  لمع  نانیمطا  يور  زا  نآ  هب  لماع  ات  میامن  نآ  حیحـصت  میآرب  هدـهع  زا  هک  يردـق  هب  دوش و  هضرع  هدّدـعتم 

زا هنع  هللا  یـضر  ینیلک  خیـش  دنراذگ . رانک  ار  دوخ  ياههقیلـس  عارتخا و  اههدنناوخ  دـنیامنن و  نآ  رد  فّرـصت  نیخـسان  نیبتاک و  هکنآ 
عارتخا ییاعد  دوخ  شیپ  زا  نم  موش  تیادف  درک : ضرع  دیسر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هک  هدرک  لقن  ریـصق  میحرلادبع 

هدرک عمج  ياعد  نآ  هک  تشاذگنو  نکم ، لقن  نم  يارب  راذگ و  رانک  ار  نآ  ینعی  دوخ » عارتخا  زا  ارم  راذگب  : » دومرف ترضح  ماهدرک ،
لـصا تسا  مهم  هچنآ  لاح ، ره  هب  « 1 . » دومرف فطل  یلمعلا  روتـسد  وا  يارب  ترـضح  نآ   73 ص : جـح 25 ، دوخ  و  دـنک ، لقن  ار  دوخ 

تاماظتنا یناریا  نارئاز  زا  رفن  دودح 300  دش . رازگرب  روخرد  یمظن  اب  یبوخ و  هب  هللادـمحب  هک  تسا  هنیدـم  رد  لیمک  ياعد  يرازگرب 
زا نایناریا  تینما  ظفح  يارب  رتشیب  هتبلا  دـندوب - هدرک  هرـصاحم  ار  اعد  يرازگرب  لحم  يدوعـس ، ياهورین  نینچمه  دنتـشاد . هدـهع  رب  ار 

رفییاضترم ياقآ   10 تعاس 5 : دندادیمن . ار  اعد  مسارم  هدودـحم  هب  دورو  هزاجا  اهیناریا  ریغ  هب  و  یباّهو - ياهوردـنت  رطخ  دـیدهت و 
ییارـس و هحیدـم  تیب  لها  ناحادـم  زا  یکی  هاگنآ  درک . توالت  هیآ  دـنچ  ایوپ  نیما  ياقآ  مرتحم  يراق  سپـس  مالعا و  ار  مسارم  عورش 
اب تعاس 11  رد  مسارم  درک و  یحادم  روپ ، ناضمر  ياقآ  اعد  زا  سپ  دـناوخ . یبرع  هجهل  اب  ار  لیمک  ياعد  هداز  اضرمالغ  ياقآ  سپس 

مـسارم زا  شیپ  يدوعـس  نارومأم  اهیدوعـس ، اب  یلبق  قفاوت  مغر  هب  تفای . ناـیاپ  هیقف  ّیلو  هدـنیامن  یـسراف  یبرع و  ياـهاعد  هلمج  دـنچ 
تروص قفاوت  رب  دیکأت  و  يدوعس - ياهورین  هدنامرف  اب  هثعب  ییارجا  نواعم  هرکاذم  اب  یلو  دندرک ، طبـض  ددع - دنچ  زج  هب  ار  اهوگدنلب 

ار لیمک  ياعد  مسارم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  دـنداد . سپ  ار  اـهنآ  وگدـنلب - تیعونمم  مدـع  روشک و  ود  تاـماقم  نیب  هتفرگ 
راون سکع و  ملیف و  هثعب - یـسایس  یگنهرف و  مسارم  ریاس  دـننام  مسارم - نیا  زا  رعـشم ، يرنه  یگنهرف - هسـسؤم  نینچمه  درک . شخپ 

يرادیرخ ار  اهنآ  قایتشا  اب  جح  مسوم  لوط  رد  نارئاز  زا  يرایسب  داد . رارق  نارئاز  رایتخا  رد  نازرا  بسانم و  ياهب  اب  درک و  هیهت  یتوص 
. ناموت ياهب 500  هب  يد  یس  ره  دننکیم :

هنیدم هب  عجارم  ياههثعب  ياضعا  دورو 

خیرات رد  نیا  زا  شیپ  اههثعب  ياضعا  زا  يدادعت  دندش . دراو  هنیدم  هب  هعیش  عجارم  ياههثعب  ياضعا  هدمع  بش ، هد  تعاس  دودح  زورما 
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هعیش عجارم  رتشیب  هک  تسا  هدش  مسر  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ   74 ص : جح 25 ، دندوب . هدرک  زاورپ  هنیدم  هب   83 / 10 / 8
نیفیرش نیمرح  هب  شیوخ ، نادّلقم  یعرش  لئاسم  هب  ییوگخساپ  يارب  دوخ ، یگدنیامن  تأیه  ناونع  هب  ار  نالـضاف  ناملاع و  زا  يدادعت 

جح رد  هتملک ) هللا  یلعأ   ) ياهنماخ هللا  ۀیآ  ترضح  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ِيراکمه  یگنهامه و  اب  لاسما  هک  ییاههثعب  دننکیم . مازعا 
داوج خیـش  هللا  ۀیآ  ترـضح  . 2 تجهب ؛ یقت  دـمحم  خیـش  هللا  ۀـیآ  ترـضح  . 1 ياههثعب : زا  دـنترابع  هک  تساـت  هدزناـش  دـنراد  روضح 

؛ یناجنز نیدلازع  دیس  هللا  ۀیآ  ترضح  . 5 میکح ؛ دیعس  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  ترضح  . 4 يرئاح ؛ مظاک  دیس  هللا  ۀیآ  ترضح  . 3 يزیربت ؛
ترضح . 9 یعناص ؛ فسوی  خیش  هللا  ۀیآ  ترضح  . 8 یفاص ؛ هللا  فطل  خیش  هللا  ۀیآ  ترضح  . 7 یناتسیس ؛ یلع  دیس  هللا  ۀیآ  ترـضح  . 6

.12 ینارکنل ؛ لضاف  دمحم  خیش  هللا  ۀیآ  ترـضح  . 11 یناجنز ؛ يریبش  یسوم  دیس  هللا  ۀیآ  ترـضح  . 10 يدورهاش ؛ دّمحم  دیس  هللا  ۀیآ 
میرکلادبع دیـس  هللا  ۀیآ  ترـضح  . 14 يزاریش ؛ مراکم  رـصان  خیـش  هللا  ۀیآ  ترـضح  . 13 ضایف ؛ قاحـسا  دمحم  خیـش  هللا  ۀیآ  ترـضح 

فیاظو و هرابرد  یناسارخ . دیحو  نیسح  خیش  هللا  ۀیآ  ترـضح  . 16 ینادمه ؛ يرون  نیسح  خیش  هللا  ۀیآ  ترضح  . 15 یلیبدرا ؛ يوسوم 
75 ص : جح 25 ، تفگ . میهاوخ  نخس  لیصفت  هب  موس  لصف  رد  نآ  دننام  اههثعب و  ياهراک 

هدعق يذ  هعمج 19 

هراشا

1383 / 10 / 11

هنیدم رد  هبدن  ياعد  يرازگرب 

نامسآ زا  درابیم  دنیوگیم  هک  يدرم  نآ  دیآیم  دوعوم  تکرب  زا  نیمز  ددرگیم  زبسرـس  دوعوم  تصرف  نآ  دسریم  مرادن  کش  نم 
قاتـشم و لد  نیا  نم  لد  اّما  دوعوم  تماق  باتفآ  ار  نامنامـشچ  زور  کـی  دـنکیم  نشور  دـیآیم و  دـنتفگ  دوعوم  تمحر  شیاهتـسد 

ماهلا  ) دوعوم ترـضح  باکر  رد  مشاب  شاک  يا  هنیدآ  حبـص  عولط  اـت  مراـظتنا  رد  دوعوم  تبیغ  رب  نیا  زا  شیب  درادـن  تقاـط  ییادـیش 
نیب هطوـحم  رد   76 ص : جـح 25 ، هرونم  هنیدـم  رد  لیمک  فیرـش  ياـعد  ندرک  رازگرب  جـح ، مسوم  رد  هثعب  ياـههمانرب  زا  یکی  نیما )
نیا زج  هب  دـعب . هنیدـم  نارئاز  يارب  مه  هعمج  بش  ود  و  لبق ، هنیدـم  نارئاز  يارب  هعمج  بش  ود  رد  راـب  ود  تسا : عیقب  راـنک  نیمرحلا و 

زا يدادعت  تکرـش  اب  هنیدـم - هکم و  رد  يربهر - مظعم  ماقم  هثعب  تاعامتجا  نلاس  رد  لیمک  ياعد  جـح  مسوم  مایا  هیقب  رد  بش  راهچ 
روضح و اب  لیمک  ياـعد  يرازگرب  لاـجم  هکم  رد  یلو  دوشیم . رازگرب  هثعب ، تاـعامتجا  نلاـس  شیاـجنگ  ردـق  هب  یناریا ، ياـهناوراک 
ار لیمک  ياعد  مارحلادجـسم  مود  هقبط  ای  ناوراک  لحم  رد  مادک  ره  یناریا  ياهناوراک  ور  نیا  زا  تسین ، نایناریا  همه  هچراپکی  تکرش 
زا يدادـعت  روضح  اـب  هثعب  تاـعامتجا  نلاـس  رد  هعمج  ياهحبـص  رد  اـههتفه  همه  رد  جـح  مسوـم  یط  رد  هبدـن  ياـعد  اـما  دـنناوخیم .

يروهمج يامیـس  دـش و  هدـناوخ  هثعب  رد  هبدـن  ياعد  هنیدـم  رد  زین  زورما  دوشیم . رازگرب  یّـصاخ  لاح  روش و  اب  نایناریا ، ياـهناوراک 
. دومن نیگآرطع  هنیدم  هبدن  ياعد  شوخ  ياون  اب  ار  ناریا  ياضف  درک و  شخپ  ار  نآ  ناریا  یمالسا 

هثعب یمومع  ینارنخس  مسارم 

رازگرب ینارنخس  مسارم  اهناوراک  زا  يدادعت  روضح  اب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  تاعامتجا  نلاس  رد  هنیدم ، هکم و  رد  جح  مسوم  یط  رد 
مالسإلا ۀجح  دش و  رازگرب  هثعب  یمومع  ینارنخس  هسلج  نیتسخن  زورما  دننکیم . ینارنخس  ظاّعو  ابطخ و  نارونخـس و  نآ  رد  دوشیم و 

هک مسارم  نیا  رد  تخادرپ . میرک  نآرق  زا  یتاـیآ  ریـسفت  هب  درک و  هراـشا  لاـسما  جـح  رد  يروـحم  نآرق  هب  نارنخـس  ناوـنع  هب  یتـئارق 
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لوزن هب  دانتـسا  اب  یتئارق  ياقآ  دنتـشاد ، روضح  نارئاز  زا  ناوراـک  دـنچ  جـح و  داتـس  هثعب و  ياـضعا  زا  یعمج  یناریا ، نارئاز  تسرپرس 
. درک هیـصوت  ادـخ  هناخ  نارئاز  ریاس  اب  لماعت  رد  یگتـشذگدوخ  زا  اهراک و  رد  تین  صولخ  هب  ار  نارئاز  هیبیدـح ، حلـص  زا  سپ  یتایآ 
زا ياهیآ  هب  هراشا  اب  یتئارق  ياقآ  تسا .» هدش  نکمم  راگدرورپ  هدارا  لضف و  هب  یحو  نیمزرس  هب  امش  رفس  تفگ : نارئاز  هب  باطخ  يو 

نیمزرـس نیا  رد  روضح  تصرف  دـیاب  تفگ : یبنلادجـسم  رد  زامن  يادا  هژیو  هب  هرونم  هنیدـم  رد  تدابع  هب  نارئاز  هیـصوت  میرک و  نآرق 
راتفر و باوث  رجا و  هک  دنـشاب  نئمطم  دـننک و  راتفر  تفوطع  ینابرهم و   77 ص : جح 25 ، هب  دوخ  نارفـسمه  اب  دننادب و  ردق  ار  سدقم 
دش و روآدای  میرک  نآرق  زا  یتایآ  هب  دانتسا  اب  ار  نیملسم  یگدنلاب  لالقتسا و  ترورض  نینچمه  دنریگیم . دنوادخ  زا  ار  دوخ  تشذگ 

«. دننک مکحتسم  اتکی  قلاخ  اب  ار  دوخ  طابترا  دنویپ و  نآ  زا  هدافتسا  اب  نارئاز  ات  تسا  یمنتغم  تصرف  جح  کسانم  : » تشاد راهظا 

جح باتک  نیودت  یگنوگچ  يارب  هیقف  ّیلو  هدنیامن  اب  رادید 

، یناریا جاّجح  تسرپرس  اب  نآ ، بلاطم  سوؤر  لوصف و  و  باتک ) نیمه   ) جح 1425 باتک  نیودت  یگنوگچ  يارب  زورما ، رهظ  زا  شیپ 
ناشیا دش . قفاوت  دوشیم  هظحالم  هک  یلکش  هب  باتک  نیودت  رب  هسلج  نیا  رد  مدرک . رادید  يرهش  ير  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح 
رارکت هدنیآ  رد  ات  دینک  تبث  مه  ار  اهیتساک  صئاقن و  هکلب  دینکن ، هدنـسب  ایازم  تبثم و  تاکن  هب  اهنت  شرازگ ، رد  هک  دـندرک  يروآدای 

هبذاج ناگدـنناوخ  يارب  هک  دوش  نیودـت  يروط  : » دـندوزفا دنتـشاد و  دـیکأت  نآ - تیمک  هن  و  باتک - تیفیک  رب  ناشیا  نینچمه  دوشن .
دنور راک  نیا  هک  تسا  نیا  رب  ام  يانب  دوش . دای  نآ  رد  رکذـلا  مزـال  تبث و  لـباق  یملع  تاـکن  جـح ، شرازگ  رب  هوـالع  دـشاب و  هتـشاد 

نیا جـح  عضو  هسیاقم  زین  بناج و  نیا  يداهنـشیپ  بیترت  لوصف و  اب  نینچمه  دوش .» لبق  لاـس  زا  رتهب  لاـس  ره  دـشاب و  هتـشاد  یلماـکت 
هن يداقتنا و  نیودت  عومجم  رد  و  نارئاز ، یهقف  تالکشم  دیفم ، یملع  ثحابم  ياهراپ  نوگانوگ ، ياهتبسانم  هب  هتشذگ  ياهلاس  اب  اهلاس 
جح زا  یشرازگ   » یعرف ناونع  نیا  اب  دشاب . جح 25 »  » باتک یلصا  ناونع  هک  دش  ررقم  زین  دندرک . تقفاوم  باتک ، نیا  هنارگشیاتس  اهنت 

«. یسمش لاس 1383  اب  ربارب  يرمق  لاس 1425  يرازگ 

جح نویناحور  درکلمع  یبایزرا 

یناحور هاجنپ  قفوم ، نویناحور   78 ص : جح 25 ، قیوشت  تسایس  ياتسار  رد  : » تفگ هثعب  نویناحور  روما  نواعم  اینبرع  مالـسالا  ۀجح 
روظنم هب  جح  نویناحور  درکلمع  یبایزرا  حرط  جح  مسوم  رد  هلاس  ره  دوزفا : يو  دندش .» مازعا  جح  هب  دـعوم  زا  رتدوز  لاس  کی  رترب ،
زایتما هک  ینویناحور  زا  ددرگیم و  تبث  اهناوراک  نویناحور  هدنورپ  رد  اههتفای  دـیآیمرد و  ارجا  هب  اهنیعم  نویناحور و  عضو  صیخـشت 

. دوشیم رظن  دیدجت  نیریاس  هرابرد  و  ینادردق ، دننک  بسک  ار  زاین  دروم 

عیقب رد  تیدودحم  قییضت و 

عیقب صوـصخ  رد  يدوعـس  نارومأـم  هک  دوـشیم  هدـهاشم  درذـگیم  هنیدـم  رد  لاـسما  جـح  نارئاز  روـضح  زا  هک  يزور  دـنچ  نیا  رد 
عولط زا  شیپ  یقئاقد ، زا  سپ  دش و  زاب  عیقب  برد  حبـص  زامن  يرازگرب  زا  سپ  یکدنا  زورما  حبـص  دـننکیم . لامعا  ار  ییاهتیدودـحم 

زاب عیقب  رد  تعاس  ود  دودح  حبـص  زامن  زا  سپ  هتـشذگ  ياهلاس  هک  یلاح  رد  دـندش . عیقب  هب  نارئاز  دورو  عنام  دنتـسب و  ار  هلپ  باتفآ ،
ببـس هک  دـنهدیم  جورخ  هزاجا  هلپ  کی  زا  اهنت  دورو  هزاجا  هلپ  کی  زا  عیقب  هب  نارئاز  يدورو  هلپ  راهچ  زا  هتـشذگ  زور  دـنچ  رد  دوب .
تّدـش زا  یخرب  هک  يروط  هب  تسین ، ینم  رد  نابرق  دـیع  زور  ماحدزا  هب  تهابـش  یب  هک  دوشیم  عیقب  هب  دورو  ماگنه  هب  دـیدش  ماحدزا 

زا نتفر  الاب  هزاجا  ناوناب  هب  عیقب ، برد  ندش  هتـسب  زا  سپ  لبق ، ياهلاس  فالخرب  نینچمه  دننکیم . يراددوخ  عیقب  هب  دورو  زا  ماحدزا 
ياهلاس فالخرب  دور . الاب  اههلپ  زا  دناوتیمن  یسک  ریخا  لاس  هس  ود  دننام  زین  اهبش  دنهدیمن . ار  اههرجنپ  تشپ  زا  عیقب  هدهاشم  اههلپ و 
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عیقب همئا  رّهطم  روبق  ندید  زا  دندش و  رتمورحم  رئاز  ناوناب  لاسما ، تشادن . یعنام  عیقب  ياههرجنپ  رانک  نادرم  نانز و  نتفر  اهبش  هک  لبق 
. تسین فصو  لباق  هک  تسا  هتخاس  ّرثأتم  ار  نانآ  نانچ  نامرح  نیا  دنمورحم و  مه  اههرجنپ  تشپ  زا  یتح  مالسلا  مهیلع 

بیرغ عیقب 

زا ياهعطق  عیقب ، بر ! اـی   79 ص : جـح 25 ، بیرغ  نامـسآ ، تفه  هب  تسین  هک  يرظنم  رد  بیرغ  ناج ، ناـشیرپ و  هدـید  ود  مَدَدرگیم 
بیرغ ناشن  یب  مرح ، رانک  رد  تسا  هتفخ  شرد  مداخ  کلم ، دوب  هک  يرهوگ  نآ  بیرغ  نامز ، نیمز و  رابغ  رد  هدیچیپ  تسوت  نامـسآ 
شدرگ نایم  اهنت ، تسا  دمحم  لآ  قداص  رازم  اجنیا  بیرغ  نامسآ ، يا  وت  روضح  رد  تسا  هدنام  تسالبرک  ناشیرپ  نابزیم  كاخ ، نیا 

تـسافطصم دالوا  دقرم  هلیم ، يوس  نیا  بیرغ  ناوج ، یمخز ، ردام  رازم  نوچمه  مولعلا  رقاب  هگراب  تسا  تولخ  رد  بیرغ  ناهج ، مشچ 
هکنیا تسا  کشا  بیرغ  نادـکاخ ، نیا  رد  دـناهداتف  ناسنیا  لـالجلاوذ  شرع  یگدرپ  ناـمرحم  نیا  بیرغ  نارئاز ، هدزمغ  هاـگن  وس ، نآ 

نیا رب  تبرغ و  رادم  نیا  رب  یگـشیمه  یفاوط  هب  نامـسآ ، ددرگیم  بیرغ  ناتـسآ ، نیا  رد  هدنام  هکنیا  تسا  رهم  ربا  نیتسآ  زا  دکچیم 
، اهنیا رب  هوالع  یلیفارـسا ) نیـسح   ) بیرغ نابزیم ، ِهگراب  بیرغ و  نامهم  فیرـش  هعطق  نیا  رد  تسا  یتمکح  هچ  بر  اـی  بیرغ  ناـکم ،
. دننَکیم يوبن ، دجسم  طاقن  ریاس  رد  هکلب  هفیرش  هضور  رد  اهنت  هن  ار ، یناریا  نارئاز  ياههداجس  ِریصح  یطارفا ، نارومأم  یخرب  یهاگ ،
80 ص : جـح 25 ، هیفـص ، هکتاـع و  ربق  تشاد : دوجو  ربـق  تروص  هس  اًـلبق  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) نینبلا ما  ترـضح  ربـق  لـحم  رد  نینچمه 
رد تسا  لمتحم  تسادـیپ و  ربق  تروص  کی  طـقف  دـناهدرک و  وحم  ار  ربق  تروص  ود  لاـسما  نینبلا . ما  ربق  ربماـیپ و  راوگرزب  ياـههمع 

دنراچان لاسما  رئاز  ناوناب  درک : سکعنم  حرـش  نیدب  ار  اهتیدودحم  نیا  زین  رئاز  هیرـشن  دننک . وحم  مه  ار  ربق  تروص  کی  نیمه  هدـنیآ 
یتبون ناوناب ، هب  یبنلا  دجسم  نارومأم  اریز  دنوش ؛ لطعم  یتعاس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  فیرش  ربق  هرونم و  هضور  ترایز  يارب 

دقرم ترایز  تبون  نیرخآ  رد  یناریا  ناوناب  اـهتیلم ، هب  هجوت  رب  هوـالع  دـنهدیم و  هرونم  هضور  هب  دورو  هزاـجا  ناـنآ  تیلم  ساـسا  رب  و 
تیاده نوریب  هب  هضور ، هب  دورو  زا  یمک  تدم  زا  سپ  ار  ناوناب  مرح  نارومأم  دناهدش . هداد  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رهطم 

هتسب تلع  هب  اریز  دننک ؛ یط  ینالوط  يریسم  دیاب  دننکاس ، رهطم  مرح  بونج  رد  رقتسم  ياهلته  رد  هک  يرئاز  ناوناب  نینچمه ، دننکیم .
. دنیامیپب مرح  زا  جورخ  يارب  ار  يدایز  تفاسم  دنروبجم  اهنآ ، رواجم  ِرد  ءاسن و  باب  لیئربج ، باب  ندوب 

نارئاز زا  هتفر  تقرس  هب  غلابم  شیازفا 

رب تسا . هداهن  شیازفا  هب  ور  نارئاز  زا  هتفر  تقرس  هب  غلابم  ینمیا ، تاکن  تیاعر  دروم  رد  اهناوراک  نالوؤسم  ررکم  ياههیصوت  مغریلع 
یگتخاس ياوعد  داجیا  اهدنفرت  نیا  زا  یکی  دننکیم . نارئاز  زا  تقرس  هب  مادقا  يدیدج  ياهدرگش  اب  ناقراس  هدیسر  ياهشرازگ  ساسا 

کی رد  تسا ، نیغورد  عازن  هنحـص  ندرک  هاـگن  لوغـشم  رئاز  یتـقو  تلاـح  نیا  رد  تسا . دـمآ  تـفر و  رپ  غولـش و  رباـعم  نکاـما و  رد 
کیدزن اب  ماگنه  نیا  رد  ناقراس  تسا . نارئاز  يوضو  دـیدجت  نامز  يدزد ، رگید  هویـش  دوریم . تقرـس  هب  يو  ياهلوپ  بسانم  تصرف 

نیا هب  دراپـسیم و  نانآ  تسد  هب  ار  دوخ  تک  یـصخش و  لئاسو  نتفرگ  وضو  نامز  رد  رئاز  دننکیم و  بلج  ار  وا  دامتعا  رئاز  هب  ندـش 
زا سپ  هلصافالب  هک  تسا  نارئاز  سابل  هب  هدننک  دیفس  يرپسا  ندیـشاپ  ناقراس  نیا  ياهدنفرت  رگید  زا  دوریم . تقرـس  هب  وا  لوپ  بیترت 

هدافتـسا رئاز  تلفغ  زا  هظحل  کی  رد  دننکیم و  يو  سابل  ندرک  كاپ  هب  مادقا  يرهاظ  تروص  هب  یلبق  یگنهامه  اب  رفن  ود  ای  کی  نآ ،
ص: جح 25 ، نویلیم  جنپ  هلمج  زا  یغلابم  تقرس ، هلحرم  دنچ  یط  یتفایرد  ياهشرازگ  ساسا  رب  دننکیم . تقرـس  ار  وا  بیج  يوتحم  و 

. تسا هدش  هدوبر  یناریا  نارئاز  زا  رالد  رالد و 750   1100 رالد ،  800 ناموت ،  81

هنیدم رد  نایناریا  روضح  نامز  هب  تعاس  هدزاود  شیازفا 
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ترایز تدابع و  يارب  رتشیب  تقو  تعاس  هدزاود  نیرئاز  راب  نیلوا  يارب  لاسما  هنیدـم  هب  اهزاورپ  يرارقرب  اب  : » تفگ هنیدـم  داتـس  سیئر 
ياهزاورپ هک  تسا  نیا  لاسما  جـح  ياهیگژیو  زا  یکی  دوزفا : رئاز  راـگنربخ  اـب  وگتفگ  رد  ناـینیما  يدـهم  تشاد .» دـنهاوخ  راـیتخا  رد 

هتفریذپ تروص  يدوعس  ناتسبرع  نیلوؤسم  ریاس  هنیدم و  ریما  ياهـشالت  یپ  رد  مادقا  نیا  دنیـشنیم و  هنیدم  رد  راب  نیلوا  يارب  ریا  ناریا 
زا زین  تشگرب  يارب  تشاد و  میهاوخن  هدج  زا  يرفاسم  چـیه  دـش و  دـنهاوخ  هنیدـم  دراو  یناریا  نارئاز  مامت  لاسما  مادـقا ، نیا  اب  تسا .

هکم هب  اهنآ  لاقتنا  ای  جاجح  تمیزع  يارب  لبق ، ياهلاس  رد  هدج  هاگدورف  رد  رفاسم  مکارت  لیلد  هب  دش . دهاوخن  هدافتـسا  هدـج  هاگدورف 
. دـنهد روبع  ار  اهنآ  هدرک و  هدامآ  ددرت  يارب  ار  نارئاز  رتولج  تعاس  ات 15  هک 14  دشیم  هتـساوخ  اهناوراک  ناریدم  زا  ًالومعم  هنیدم  و 
: دوزفا لاسما  جح  ياههصخاش  رگید  هرابرد  ناینیما  دوب . دهاوخن  رتشیب  تعاس  ات 3  رثکادح 2  نامز  نیا  هنیدم ، ياهزاورپ  يرارقرب  اب  اما 

هیهت راب  نیلوا  يارب  لاسما  دش . دهاوخ  لقتنم  هاگدورف  هب  دـننک ، تمیزع  هاگدورف  هب  اهنآ  دوخ  هک  نیا  زا  لبق  تعاس  نارئاز 24  ياهراب 
دصرد هتـشذگ 70  لاس  رد  هک  نآ  لاح  دش ، دهاوخ  ماجنا  يزکرم  هناخزپشآ  رد  دـصرددص  زکرمتم و  تروص  هب  یناریا  نارئاز  ياذـغ 

. تفرگ تروص  يدوعس  ناتسبرع  ياهماقم  ياهتساوخرد  اهرادشه و  یپ  رد  مادقا  نیا  تفریذپیم . ماجنا  زکرمتم  تروص  هب  راک  نیا  زا 
زپ تخپ و  ياهمان  یط  ساسا  نیمه  رب  تسا و  هجاوم  یناج  تارطخ  اب  اهنامتخاس  اهلته و  نورد  زاگ ، اب  زپ  تخپ و  ناـنآ  داـقتعا  هب  اریز 

دش و يزادنا  هار  هنیدم  رد  لاس 1381  زا  يزکرم  ياههناخزپشآ  دوب . مه  یتسرد  میمـصت  هتبلا  هک  دندرک  مالعا  عونمم  ار  اهنامتخاس  رد 
تینما بیرـض  شیازفا  یتشادـهب و  ياهدرواتـسد  هک  تفای  شیازفا  اهنآ  تیلاعف  مجح  اههبرجت ،  82 ص : جـح 25 ، ندوزفا  اب  زورب  زور 

داتس تشاد : راهظا  داتس  نیا  فلتخم  ياهتمـسق  یفرعم  رد  هنیدم  داتـس  سیئر  تسین . هدیـشوپ  سک  چیه  رب  زین  مادقا  نیا  اب  نارئاز  یناج 
تمدـخ يارب  هقطنم  راهچ  ییاوه و  لقن  لمح و  يرهـش و  نورد  لقن  لمح و  يرهـش ، نیب  لقن  لمح و  لیبق  زا  ییاهـشخب  ياراد  هنیدـم 

دادما  » ناونع اب  مه  يرگید  شخب  دـنراد و  تیلاعف  هقطنم  ره  رظن  ریز  زین  نکـسم  نیلوؤسم  نینچمه  تسا . یناریا  زیزع  نارئاز  هب  یناسر 
هاگـشناد دـیتاسا  نینچمه  روشک و  جراخ  میقم  نایناریا  نازابناج ، ناوراک  زا  ترابع  ار  صاخ  ياهناوراک  يو  دراد . دوجو  ناگدـشمگ »

قدـنف رد  و  هنیدـم ، دراو  هدـعق  يذ  نازاـبناج 19  تشاد . دـنهاوخ  روـضح  ناوراـک  هد  بلاـق  رد  جراـخ  میقم  ناـیناریا  تفگ : تسناد و 
دنهاوخ ناکسا  دیدج  راصنا  لته  رد  دنوشیم و  دراو  هدعق  يذ  ياهزور 25 و 26  رد  زین  هاگشناد  دیتاسا  دش و  دنهاوخ  رقتـسم  لیخدلا 

ود اهناوراک ، همدـخ  رب  هوالع  نینچمه  دوب . دـهاوخ  رفن  دعب 47500  هنیدـم  نارئاز  دادـعت  رفن و  لبق 46500  هنیدم  نارئاز  دادـعت  تفای .
لیکشت رادهناخ  نانز  ار  نز  جاجح  رامآ  رتشیب  دش . دنهاوخ  فرـشم  جح  رفـس  هب  ناریا  زا  یقارع  یناغفا و  ياهناوراک  بلاق  رد  رفن  رازه 

هدـمآ رتنییاپ  زین  نیرئاز  طسوتم  نس  تسا و  لبق  ياهلاس  زا  شیب  لاسما  هدرکلیـصحت  داوساب و  نارئاز  دادـعت  نیا ، رب  هوـالع  دـنهدیم .
هک هدـش  ینیب  شیپ  ینارـسوبوتا  طوطخ  اهنآ ، دـمآ  تفر و  رد  تلوهـس  نیرئاز و  شیاسآ  يارب  تخاس : ناشنرطاخ  همادا  رد  يو  تسا .
ات هک  تسا  ینتفگ  دننک . هدافتسا  اهنآ  زا  ترایز  روبع و  ياهریسم  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  مچرپ  هدهاشم  اب  دنناوتیم  رئاز  نانطومه 

. دش دنهاوخ  هنیدم  دراو  یناریا  نارئاز  زا  رفن  رازه  هعمج 20  زور  نایاپ 

لاسما جح  هحولرس  يروحم » نآرق  »

یناریا نارئاز  زا  یخرب  راتفر   83 ص : جح 25 ، یفنم  ياههبنج  ندودز  ار  دحاو  نیا  فده  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  داشرا  دـحاو  لوؤسم 
هاگآان عـالطا و  یب  نارئاز  زا  یخرب  راـتفر  هکنیا  ناـیب  نمـض  رئاز  اـب  وگتفگ  رد  يدادـقم  یلع  دـمحم  ياـقآ  مالـسالا  ۀـجح  درک . رکذ 

ياقآ تسا .» رثؤم  نایعیـش  ندرک  یفرعم  رتهب  هچره  رد  اهراتفر  نیا  نتـساک  : » تفگ دنکیم ، رادهشدخ  ار  ناناملـسم  ماجـسنا  تدحو و 
یناحور نارواـی  داـشرا  هورگ  ياـضعا  هک  نیا  هب  هراـشا  نمـض  تسا  هنوگچ  داـشرا  هورگ  لیکـشت  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  يدادـقم 
یناحور اـب  یگنهاـمه  یگنوگچ  ددـعتم ، تاـسلج  يرازگرب  اـب  دـنوشیم و  صخـشم  مازعا  زا  لـبق  دارفا ، نیا  : » تفگ دنتـسه ، ناوراـک 

لاح رد  دوزفا : دسریم  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  لیاوا  نارود  هب  داشرا  دحاو  لیکـشت  هقباس  هکنیا  نایب  اب  ناشیا  دنزومآیم . ار  ناوراک 
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هک دوشیم  هدید  یهاگ  تسا . هدرک  ادیپ  نارئاز  هب  رتهب  تامدخ  يارب  یبسانم  ناماس  رس و  هعومجم  نیا  مظنم ، ياهیزیر  همانرب  اب  رضاح 
رد عوضوم  نیا  هک  دـنرادن  يوبن  فیرـش  دـقرم  ترایز  ماگنه  تنـس  لها  ناردارب  طباوض  تاررقم و  هب  یفاک  هجوت  اـم  نارئاز  زا  یخرب 

شهاک يدایز  دودح  ات  تالکشم  نیا  رضاح  لاح  رد  هکنیا  هب  هراشا  اب  يدادقم  ياقآ  تسا . هدرک  داجیا  ار  یتالکـشم  هتـشذگ  ياهلاس 
تهج رد  یعرـش  طباوض  تیاعر  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باـب  زا  اـت  دـننکیم  شـالت  داـشرا  دـحاو  ياـضعا  دوزفا : تسا  هتفاـی 
داشرا دحاو  ناونع  تحت  رفن  دص  رازه و  جـنپ  ناوراک ، عومجم 510  زا  هک  میازفایم  دنشوکب . مرتحم  نارئاز  لیبق  نیا  يراتفر  حیحـصت 
یتاسلج جح  مسوم  رد  ناوراک  نآ  یناحور  اب  دناهدش  صخشم  ناوراک  ره  داشرا  هورگ  ناونع  هب  هک  يرفن  هد  و  دنتسه . تیلاعف  لوغشم 

نییعت هثعب  داشرا و  دـحاو  ياضعا  ناوراک و  یناـحور  نیب  رتشیب  یگنهاـمه  يارب  زین  طـبار  کـی  دـننکیم و  رازگرب  یگنهاـمه  يارب  ار 
دحاو طسوت  هک  تسناد   84 ص : جح 25 ، ییاهتیلاعف  هلمج  زا  ار  یهورگ  تروص  هب  تاولـص  متخ  نآرق و  متخ  يدادقم  ياقآ  دوشیم .

اب درک : ناشن  رطاخ  تسناد و  داشرا  دـحاو  ياهتیلاعف  هعومجم  رد  هجوت  لباق  تاکن  زا  ار  نآرق  تئارق  ثحب  يو  دوشیم . يریگیپ  داشرا 
ناشیا دنادیم . دوخ  فیاظو  هلمج  زا  ار  هلأسم  نیا  هب  هجوت  دـحاو  نیا  يروحم » نآرق   » دروم رد  يربهر  مظعم  ماقم  تادـیکأت  هب  تیانع 

رگید زا  ار  جـح  مسارم  یخیرات  ياهتبـسانم  دروم  رد  ییاههوزج  هیهت  نارئاز و  هب  یناـسر  عـالطا  يارب  هشقن  راـشتنا  وگتفگ  نیا  همادا  رد 
. درک مالعا  دحاو  نیا  ياهتیلاعف 

يوبن دجسم  نحص  ياهولبات  يور  کحضم  ِیسیون  یسراف 

هلمج زا  نابز  دنچ  هب  نآ  يور  هدش و  بصن  هّکم ، باب  ات  مالسلا  هیلع  لیئربج  باب  يوربور  هطوحم  رد  نوتس ، هس  رب  ولبات  شـش  لاسما ،
ِتمـسق یلو  مدرواین ، رد  رـس  نآ  يودرا  یـسیلگنا و  زا  دناهتـشون . رئاز  ناوناـب  ییاـمنهار  رد  ياهلمج  یـسراف  یبرع و  ودرا ، یـسیلگنا ،

هک تسا  نیا  ناشدوصقم  دروایب . فیرشت  هزاورد 29  زا  هضور  رطاخب  نانز  ندـش  لخاد  طخلا :) مسر  ظفح  اب   ) تسا نینچ  نآ  یـسراف 
هتـشادن مایپ  نیا  ياوتحم  زا  یلبق  عالطا  ات  ینابز  یـسراف  چیه  ًارهاظ  یلو  دـنوش . دراو  برد 29  زا  هفیرـش  هضور  هب  فّرـشت  يارب  ناوناب 

اهولبات نامه  رب  تسیچ ؟ ترابع  نیا  زا  دوصقم  هک  دمهفیمن  دباینرد ، ار  دوصقم  اهولبات  نیا  یسیلگنا  ودرا و  یبرع ، تارابع  زا  ای  دشاب 
قرش رد  نوتس ، هد  زا  شیب  يور  رب  زین  مقر 29 .» باب  نم  ۀضورلا  یلإ  ءاسنلا  لوخد  : » تسا هدش  هتشون  یبرع  ترابع  نیا  اب  دوصقم  نیا 

ياهلاس دنتسیان . ماما  زا  رتولج  دجسم ، نوریب  رد  نارازگزامن  ات  هدش  بصن  ییاهولبات  مالـسلا ، باب  عیقب و  باب  يوربور  دجـسم  برغ  و 
دیاب تسا . ماما  تاذاحم )  ) يربارب اج  نیا  : » دناهتشون هدرک و  يروآدای  ار  عوضوم  یسراف  هب  لاسما  دوبن . یسراف  هب  اهولبات  نیا  هتـشذگ ،
یلبق عالطا  کمک  هب  مه  ام  و  کتالـص .» لطبتف  مّدقت  مامإلا ال  ةاذاحم  انه  : » دناهتـشون یبرع  هب  و  دوشیم » لطاب  ییاهزامن ! میورن  شیپ 

زین اهنابز  یـسراف  ام  یخرب  یـسیون  یبرع  ییوگ و  یبرع  تیاکح   85 ص : جـح 25 ، میدـیمهف . ار  دارم  یبرع ، ترابع  نیا  عوضوم و  زا 
شورف طیلب  هب  دنک و  هیهت  هرـس ) ود   ) تشگرب تفر و  يارب  امیپاوه  طیلب  دادغب  هاگدورف  زا  هتـساوخیم  یملع  ِبلاط  يزور  تسا . نیمه 

لاونم نیمه  رب  عضو  دوشن ، حالصا  ام  ياههزوح  رد  یبرع  نابز  شزومآ  هویش  هک  ینامز  ات  نیسأر .!!» تاذ  ًۀقاطب  دیرُأ  ّینإ  : » تسا هتفگ 
رد اهولبات  یخرب  دروآ . دوجو  هب  یلّوحت  هنیمز  نیا  رد  دـناوتب  نوتم )  ) هزوح یـسرد  نوتم  رـشن  نیودـت و  زکرم  تسا  دـیما  دوب . دـهاوخ 

مـشچ هب  دراکالپ  ای  ولبات  نیا  ناریا  رد  اهمرح  یخرب  رد  دـنرادن . هراـشا  دروم  ياـهولبات  زا  یمک  تسد  زین  ناریا  لـخاد  رهطم  ياـهمرح 
رداچ نودب  مرح  هب  ناوناب  فّرشت  : » تشون دیاب  ترابع  نیا  ياج  هب  تساطخ . رسکی  هک  تسا » یمازلا  رداچ  اب  ناوناب  فّرشت  : » دروخیم

اب هن  تسین ، یمازلا  يور  چـیه  هب  مرح ، هب  ناوناب  فرـشت  هک  تسا  نشور  اریز  تسین ، نیا  یلبق  ترابع  دافم  هک  یلاح  رد  تسا .» عونمم 
دیاـب تسا » یمازلا   » ياـج هب  تهج ، نیا  رب  هوـالع  دـشاب . رداـچ  اـب  دـیاب  دوش  فّرـشم  تساوـخ  یـسک  رگا  هلب ، رداـچ . نودـب  هن  رداـچ 

ددص رد  رگا  مرح . ماّدُـخ  اًلثم  هفیظو  هن  دـنوش  فرـشم  دـنهاوخیم  هک  تسا  ینانز  هفیظو  نایب  ِماقم  رد  نوچ  تسا .» مزال  : » دنتـشونیم
رد اهنت  مازلا  هملک  زا  هصالخ ، تسا .» رداچ  ندیشوپ  هب  نارگید  مازلا  امش  هفیظو  : » تفگ نانآ  هب  ناوتیم  میـشاب ، مرح  ماّدخ  هفیظو  نایب 
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دوشیم هدـید  ناریا  رد  رّهطم  ياهمرح  ياهولبات  رد  زین  يرگید  تاحماسم  هدـش  داـی  دراوم  رب  نوزفا  درک . هدافتـسا  دـیاب  يدراوم  نینچ 
لحم : » تشون دـیاب  هک  یلاـح  رد  نارهاوخ .» برد  «، » ناردارب برد  : » دوشیم بصن  اـهمرح  ياـهبرد  یخرب  راـنک  هک  اـهولبات  نیا  لـثم 

هب ناتـسبرع  رد  هک  یبرع  ياهباتک  یخرب  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  فارطا  ياهولبات  رب  هوـالع  نآ . دـننام  و  ناردارب » دورو 
لاس 1421 ق هب  ناتسبرع  رد  دوعس  نب  دمحم  یمالسا  هاگـشناد  اًلثم  دوشیم . هدید  اهاطخ  طبخ و  نیا  دناهدرک  رـشتنم  همجرت و  یـسراف 

نب حلاص  رتکد  فیلأت  باتک  نیا  يداشرا . همان  تسورف : اب  داد . ماجنا  دـیاب  هرمع  جـح و  رد  هک  ار  هچنآ  مان  اب  تسا  هدرک  رـشتنم  یباتک 
یسراف هب  ار  نآ   86 ص : جح 25 ، هاش  ترضح  فرـشا  دیـس  لالب  هک  تسا  رمتعملا  جاحلا و  هلعفی  ام  نایب  مان  اب  نازوف  هللادبع  نب  نازوف 
مـسوم زا  لبق  ار  يرـصتخم  نیزا  یگرزب  يدادـعت  هاگـشناد  هچرگا  طخلا - :) مسر  ظفح  اب   ) میناوخیم باتک  نیا  رد  تسا . هدـنادرگرب 

يادا رد  ناگدــننک ، هرمع  جاّـجح و  ص 3 - ) . ) دـش مامت  هدـیدرگ  عیزوت  نآ  همه  مه  زاـب  دوب ، هدرک  پاـچ  هاـتوک  تّدـم  کـیب  جـح 
ءابق دجـسم  فیرـش و  يوبن  دجـسم  زج  هب  هرّونم  هنیدم  رد  ص 7 - ) ( ؟ دندرک دـیاب  هچ  و  دـنتفگ ؟ دـیاب  هچ  ناش  هرمع  جـح و  کسانم 

رد هک  يداع  يدجاسم  لاثم  هرّونم  هنیدم  رد  هدنامیقاب  دـجاسم  و  درادـن . زاوج  رگید  دـجاسم  رادـید  ترایز و  نآ ، رد  زامن  يادا  تهج 
87 ص : جح 25 ، ص 72 ) . ) تسین اراد  ار  یصاخ  تیصاخ  ای  تفص  مادک  و  دراد ، تسا  نیمز  يور 

هدعق يذ  هبنش 20 

هراشا

83 / 10 / 12

ناتسبرع رد  ناریا  یگنهرف  هتفه  عورش 

زکرم رد  یمـسارم  ّیط  ناتـسبرع  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  داـشرا  گـنهرف و  يارزو  روـضح  اـب  زورما  ضاـیر  رد  ناریا  یگنهرف  هتفه 
یعونتم ياـههمانرب  دوشیم ، رازگرب  ناتـسبرع  رد  راـب  نیتـسخن  يارب  هک  یگنهرف  هتفه  نیا  رد  دـش . زاـغآ  ضاـیر  دـهف  کـلم  یگنهرف 

ياههمانرب هلمج  زا  ربمت  باتک و  یتسد ، عیانص  شرف ، ولبات  یشاقن  یسیونشوخ ، ینآرق ، ياههاگشیامن  ییاپرب  تسا . هدش  هدید  كرادت 
هوهق ییاـپرب  دوشیم  رازگرب  یناریا  نادـنمرنه  زا  یعمج  روـضح  اـب  هک  یگنهرف  هتفه  نیا  ياـههمانرب  رگید  زا  تسا . یگنهرف  هتفه  نیا 

اپرب ینارنخـس  تاسلج  ناتـسبرع  رد  نامروشک  یگنهرف  هتفه  يرازگرب  لوط  رد  نینچمه  تسا . یناریا  ياـهملیف  شیاـمن  یتنـس و  هناـخ 
رد یبرع  دجاسم  حرط  یسراف ، یبرع و  رصاعم  تایبدا  تاکرتشم  تاعوضوم  رد  نامروشک  زا  هاگـشناد  هزوح و  ناداتـسا  و  دوب . دهاوخ 

حاتتفا روظنم  هب  هک  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ریزو  تشاد . دنهاوخ  ینارنخس  اهنآ  دننام  یسراف و  تایبدا  رد  هنیدم  هکم و  ناریا ، دجاسم 
نیلوؤسم اـب  رادـید  رد  : » تفگ دـش ، ضاـیر  دراو  بش  هعمج  ناتـسبرع ، رد  ناریا   88 ص : جـح 25 ، یمالـسا  يروهمج  یگنهرف  هتفه 

هراشا اب  يو  دـش .» دـهاوخ  فیرعت  روشک  ود  نایم  یگنهرف  ياهتیلاعف  اهیراکمه و  همادا  يارب  یـصخشم  بوچراچ  روشک ، نیا  یگنهرف 
زین دراد . یمیقتسم  ریثأت  مالسا  ناهج  رب  ناتسبرع  ناریا و  طباور  شرتسگ  درک : هفاضا  ناهج ، هقطنم و  حطـس  رد  روشک  ود  مهم  شقن  هب 

رب ییازـسب  تاریثأـت  اـهنآ  شرتـسگ  تخانـش و  هک  دراد  دوـجو  روـشک  ود  یگنهرف  طـباور  شرتـسگ  يارب  یناوارف  هتخانـشان  ياـهتیفرظ 
ار ناتـسبرع  رد  ناریا  یگنهرف  هتفه  ییاپرب  یمالـسا  داشرا  گنهرف و  ریزو  تشاد . دهاوخ  مالـسا  ناهج  داحتا  روشک و  ود  ياهیراکمه 

دهاوخ کـمک  اهدـنویپ  ندـش  رتقیمع  هب  ناریا  یگنهرف  هتفه  : » دوزفا تسناد و  روشک  ود  طـباور  ندـش  رتهدرتـسگ  يارب  یبوـخ  هبرجت 
دهاوخ رازگرب  ضایر  دهف  کلم  یگنهرف  زکرم  رد  هتفه  کی  تدم  هب  هام  يد  هبنش 12  زورما  زا  ناتسبرع  رد  ناریا  یگنهرف  هتفه  درک .»

یسرافلا و رتکد   » ناونع لیذ  لّوا  هحفص  رد  هراب  نیا  رد  دوخ  زورما  هرامش  رد  ظاکع  هب  هتسباو  یـسراف  همان  هژیو  تزاگ ، يدوعـس  دش .
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عالطا گنهرف و  ریزو  یـسرافلا  مالـسلا  دبع  نب  داؤف  رتکد  هتـشذگ ، زور  تشون : دننکیم » حاتتفا  ار  ناریا  یگنهرف  هتفه  یعماج  دجـسم 
ار لاسما  جح  کسانم  ششوپ  همانرب  حرط  رادید و  ترازو  نیا  فلتخم  ياهشخب  رد  لوؤسم  تاماقم  اب  دوخ  راک  رتفد  رد  روشک  یناسر 

رتکد هب  ار  حرط  نیا  يارجا  هرابرد  دوخ  تیلاعف  زین  ناتـسبرع ، یناسر  عالطا  گنهرف و  ترازو  لوؤسم  تاـماقم  داد . رارق  یـسررب  دروم 
روشک یناسر  عالطا  یگنهرف و  ياهشخب  درکلمع  زا  شیاتس  نمض  ناتسبرع  یناسر  عالطا  گنهرف و  ریزو  دندرک . ناشنرطاخ  یـسرافلا 
شخپ : » دوزفا دـننک و  شالت  رتشیب  یمالـسا  یبرع و  ياهتلود  يارب  امیـس  ادـص و  قیرط  زا  جـح  کسانم  شخپ  تهج  تساوخ  ناـنآ  زا 

مالـسلادبع داؤف  رتکد  مامتها  اب  رگید  يوس  زا  دراد .» ناناملـسم  نایم  یگتـسبمه  رد  ياهدمع  شقن  جح ، کسانم  ینویزیولت  ییویدار و 
یگنهرف هتفه  ناریا ، یمالسا  يروهمج  داشرا  گنهرف و  ریزو  یعماج  دجسم  دمحا  و  ناتسبرع ، یناسر  عالطا  گنهرف و  ریزو  یـسرافلا 

زاغآ ضایر  رد  دـهف  کـلم  یگنهرف  زکرم  رد  هدـعق  يذ  هبنـش 20  زورما  ار  دوخ  ياـهتیلاعف  ناریا  یمالـسا  يروهمج   89 ص : جح 25 ،
یگنهرف همانتقفاوم  بوچراچ  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یگنهرف  هتفه  دـهدیم . همادا  دوخ  ياهتیلاعف  هب  يراـج  هاـم  ات 26  دـنکیم و 

رازگرب ناتـسبرع  رد  ناریا  یگنهرف  هتفه  هک  تسا  راب  نیلوا  نیا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ددرگیم و  اپرب  ناریا  ناتـسبرع و  نایم 
: تفگ یعماج  دجـسم  دـش . ضایر  دراو  ناریا  یگنهرف  هتفه  شیاشگ  مسارم  رد  تکرـش  يارب  یمالـسا  داشرا  گنهرف و  ریزو  دوشیم .
تلم و هب  ناریا  تلود  مدرم و  تدوم  یتسود و  مایپ  زا  ياهناشن  ناتـسبرع  ناریا و  ریخا  ياـهلاس  شـالت  تهج  رد  یگنهرف  هتفه  ییاـپرب  »

«. تسا ناتسبرع  تلود 

ضایر رد  ناریا  یگنهرف  هتفه  تبسانم  هب  روهمج  سیئر  مایپ 

تسا يرـصنع  هناگی  گنهرف  : » تفگ ضایر  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یگنهرف  هتفه  حاتتفا  تبـسانم  هب  یمایپ  رد  یمتاخ  دمحم  دیس 
دیدـپ ار  يرـشب  عـماوج  رد  ینوـگرگد  داـجیا  يارب  مزـال  ياـههنیمز  دـهدیم و  تهج  گـنهرف  هدـنزاس  لـماع  اـهنت  ینعی  ناـسنا  هب  هک 

، اههورگ اهتلم و  نایم  ییانـشآ  تسا : هدروآ  درک  تئارق  ار  نآ  یمالـسا  داشرا  گنهرف و  ریزو  هک  مایپ  نیا  رد  روهمج  سیئر  دروآیم .»
نایم دنویپ  ياههیاپ  میکحت  يارب  یمالسا ، عماوج  نایم  نیا  رد  دنکیم و  نیمضت  ار  یناسنا  عماوج  همه  یندمت  یلماکت و  دنور  ییایوپ و 

هناردارب ياهدنویپ  مالک  کی  رد  یساسحا و  يرکف و  يونعم ، تاطابترا  حطس  ات  ار  دوخ  هبناج  ود  تابـسانم  هداهن و  رتارف  ار  اپ  شیوخ ،
راذگ رثا  گرزب  روشک  ود  ناونع  هب  يدوعس  ناتسبرع  ناریا و  یمالسا  يروهمج  نایم  طباور  هک  تسا  هنوگ  نیا  دناهدرب . الاب  هناتسود  و 

خیرات رد  یـشیدنا  فرژ  تفای . ناوتیمن  هیوس  ود  ياهدنویپ  رگید  زا  کی  چیه  رد  ار  نآ  دـننام  هک  دراد  ياهتـسجرب  یگژیو  یمالـسا ،
مالسا نیبم  نید  شیادیپ  اب  دوش و  راوتسا  زابرید  زا  لباقتم  ییانـشآ  نیا  ياههیاپ  هک  تسا  هدومرف  هدارا  لاعتم  دنوادخ  هک  دهدیم  ناشن 

يرکفمه يراکمه و  یتسیزمه ، اب  هک  دـنهد  لکـش  ار  یناـسنا  ياهزیمآ  دـحاو ، یتما  ناـس  هب  ناریا  برعلا و  ةریزج  هقطنم  ود  نادـنزرف 
رارق ناسنا  لسن  رایتخا  رد  مالسا  خیرات  رسارس  رد  ار  نآ  رابرپ  دنیآرب   90 ص : جح 25 ، دنروآرد و  تکرح  هب  ار  یمالسا  ندمت  هنودرگ 

يدشر هب  ور  دنور  هراومه  دیاب  يدوعس  ناتسبرع  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  روشک  ود  نایم  یگنهرف  تابـسانم  هک  میرواب  نیا  رب  دنهد .
نیدب شیپ  لاس  دـنچ  زا  هچرگا  دربب . هرهب  يرتنوزفا  رابتعا  نزو و  زا  هبناج  ود  يراکمه  ياههنیمز  رگید  اب  شجنـس  رد  دـشاب و  هتـشاد 
يارب ياهتـسیاش  رایـسب  تامادـقا  هدـش و  هتـشادرب  روـشک  ود  ناـیم  یگنهرف  يراـکمه  عـناوم  ندودز  هار  رد  يدنمـشزرا  ياـهماگ  وـس ،

يروهمج یگنهرف  هتفه  نیتسخن  يرازگرب  هک  تسین  دیدرت  ياج  اما  هتفریذپ  تروص  روشک  ود  بناج  زا  يراکمه  ياهدـنویپ  شرتسگ 
هب ار  نآ  دیاب  تسا و  روشک  ود  نایم  یگنهرف  كرتشم  ياههدیا  هب  یبایتسد  يارب  یبسانم  تصرف  يدوعـس ، ناتـسبرع  رد  ناریا  یمالـسا 

تما همه  تلم و  تلود ، يارب  ناـیامن  يدرواتـسد  رذـگهر  نیا  زا  هک  تشاد  نیقی  داد و  رارق  ییاسانـش  دروم  يرگید  دـنلب  ماـگ  ناوـنع 
. دمآ دهاوخ  دیدپ  زورما  ناهج  رسارس  هکلب  یمالسا ،

ضایر رد  لصیف  کلم  زکرم  زا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ریزو  رادید 
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ضایر رد  لصیف  کلم  زکرم  زا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ریزو  رادید 

کلم یمالـسا  ياهـشهوژپ  تاقیقحت و  زکرم  زا  هارمه  تأیه  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  داـشرا  گـنهرف و  ریزو  یعماـج  دجـسم  ياـقآ 
زا لصیف  کلم  زکرم  ياههناخباتک  يرادا  ریدم  یجیرخلا  حـلاص  رتکد  زکرم ، هب  یعماج  دجـسم  ياقآ  دورو  ودـب  رد  درک . ندـید  لصیف 

، دـندرک ندـید  ناکدوک  هناخباتک  تمرم و  شخب  بتک و  نزخم  لصیف ، کلم  یخیرات  رالات  زا  نانامهم  اب  هاگنآ  دومن . ییاریذـپ  ناـشیا 
یعماج دجـسم  ياقآ  زا  لصیف  کلم  یمالـسا  ياهـشهوژپ  تاقیقحت و  زکرم  لک  ریبد  دـینج  دـمحم  ییحی  رتکد  يزکرم  رالات  رد  سپس 

نیا همیدق  تاطوطخم  یملع و  ياهشهوژپ  بتک ، هرابرد  يرصتخم  شرازگ  نانامهم  هب  ییوگ  دمآ  شوخ  اب  ییحی  رتکد  دومن . لابقتـسا 
نیا یگنهرف  نیلوؤسم  اب  رادـید  رد  : » دوزفا اـنریا  راـگنربخ  اـب  وگتفگ  رد  یمالـسا  داـشرا  گـنهرف و  ریزو  درک . هئارا  ناـشیا  هب  ار  زکرم 
مهم شقن  هب  هراشا  اب  يو  دش .» دـهاوخ  فیرعت  روشک  ود  نایم  یگنهرف  ياهتیلاعف  اهیراکمه و  همادا  يارب  یـصخشم  بوچراهچ  روشک 

یمیقتـسم ریثأت  مالـسا  ناهج  رب  ناتـسبرع  ناریا و  طباور  شرتسگ  : » درک هفاـضا   91 ص : جـح 25 ، ناـهج  هقطنم و  حطـس  رد  روشک  ود 
رد دش . رازگرب  ضایر  رد  ناریا  یگنهرف  هتفه  رد  یناریا  دنمرنه  یلوسر  لیلج  یسیونشوخ  طخ و  یشاّقن ، هاگشیامن  تسا  ینتفگ  دراد .»

قشع و راگدای  لصف ، راـهچ  ناـناج ، ناـج  ياـهباتک  نینچمه  تسا ، هدـش  هضرع  دـنمرنه  نیا  راـثآ  زا  ولباـت  زا 25  شیب  هاگـشیامن  نـیا 
. ینیمخ ماما  ناوید  یطاطخ 

هیقف ّیلو  هدنیامن  ياهرادید 

. دندوب اهناوراک  نیطبار  لّوا : هورگ  دندرک : رادید  يرهش  ير  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح  اب  جح  رما  ناراکردنا  تسد  زا  هورگ  هس  زورما 
يدونـشخ زاربا  اهناوراک  نایناحور  زا  دنراد ، هدـهع  رب  ار  اهناوراک  نایناحور  درکلمع  یـسررب  هفیظو  هک  ناطبار  زا  یخرب  رادـید  نیا  رد 

زا نارئاز  ناوارف و  اهناوراک  رد  عضاوتم  یمدرم و  باّذج ، هقیلـس ، شوخ  لاّعف ، نادراک ، داوساب ، نایناحور  هللادمحب  دـندوزفا : دـندرک و 
. دننکیم يدنسرخ  راهظا  هنامیمص  ياهدروخرب  نیا  زا  دناهتشادن  يرـشن  ورـشح  یناحور  اب  نونکات  هک  نارئاز  زا  یخرب  دنایـضار . اهنآ 

يروط هکم  هب  تکرح  يزیر  همانربو  دناهدیـسرن  هنیدـم  لیمک  ياعد  هب  هتـشذگ  هعمج  بش  ناوراک ، دـنچ  هک  دـش  حرطم  هسلج  نیا  رد 
اّما تسا  بحتـسم  لیمک  ياعد  دـنچره  دـننارگن . تّدـش  هب  عوضوم  نیا  زا  دـننکیمن و  كرد  زین  ار  هدـنیآ  هتفه  لیمک  ياعد  هک  تسا 

هنیدـم هب  ییوگ  ّالاو  دـننک  تکرـش  نآ  رد  دـندّیقم  جـح  لاـمعا  ناـس  هب  نیروذـعم - زج  هب  نارئاز - دراد و  هژیو  ییافـص  هنیدـم  لـیمک 
نیا هرابرد  تشاد  روضح  هسلج  رد  هک  هنیدـم  داتـس  لوؤسم  ناینیما  ياـقآ  دوش . هدیـشیدنا  يریبدـت  عوضوم  نیا  يارب  دـیاب  دـناهدماین و 

زاورپ میظنت  رد  یناماسبان  رثا  رب  لاکـشا  نیا  دنـشاب و  هنیدم  رد  هعمج  بش  کی  راّوز  همه  دیاب  اهیزیر  همانرب  قبط  : » داد حیـضوت  لکـشم 
دنشاب هنیدم  رد  هدنیآ  هعمج  بش  دنناوتب  دادعت  نیا  هک  دوش  ذاّختا  یبیترت  دش  رّرقم  ماجنارـس  تسا .» هدمآ  دیدپ  هنیدم  هب  نارهت  زا  اهنآ 
یلئاسم نکـسم و  دوبن  لیلد  هب  رفن ، دادعت 3010  هتـشذگ  لاس  رد  هنافـسأتم  دندرگ . دـنمهرهب  لیمک  ياعد  مسارم  رد  روضح  ضیف  زا  و 

هب عیقب - رد  يدوعـس  نارومأـم  تاقییـضت  رگید  عوـضوم  « 1 . » دـننک كرد  ار  هنیدـم  لیمک  ياـعد  دنتـسناوتن   92 ص : جـح 25 ، رگید ،
ریفـس اب  زورما  دنتفگ : هسلج  نیا  رد  يرهـش  ير  ياقآ  دش . دای  نیا  زا  شیپ  هک  دوب  عیقب - ياههرجنپ  تشپ  هب  نانز  ندادـن  هار  صوصخ 

يداهنشیپ ریزو  اب  نینچمه  دننک . هرکاذم  ناتسبرع  تاماقم  اب  عوضوم  نیا  رد  ات  مدرک  تبحص  ینفلت  ضایر  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج 
جح داتـس  ياضعا  مّود : هورگ  مدرک . وگتفگ  جاّجح  زاورپ  رما  رد  اـهیناماسبان  زا  ياهراـپ  يارب  يربارت  هار و  ترازو  يدـصت  يارب  تلود 
زور زا  تشاد : راهظا  درک و  هئارا  ار  نونکات  هدش  ماجنا  ياهتیلاعف  زا  یـشرازگ  یـسورگ  ياقآ  رادید  نیا  زاغآ  رد  دـندوب . امیـس  ادـص و 

ام هورگ  میاهدرک . شخپ  امیـس  ادـص و  فلتخم  ياههکبـش  زا  ربخ  شرازگ و  هقیقد  رازه  دودـح  نونکاـت ، هنیدـم  هب  راوز  تکرح  زاـغآ 
يداتس امیـس  ادص و  نامزاس  رد  تساهتدم  هک  تسا  ینتفگ  دنراد . جح  هب  فّرـشت  هقباس  نانآ  زا  یمین  دناهبرجتاب و  راد و  هقباس  لاسما 

هناخ یناریا  نارئاز  تسرپرـس  هسلج  نیا  رد  تسامیـس . ادص و  رد  جح  هب  طوبرم  ياههمانرب  ّیلوتم  هک  هدش  سیـسأت  جـح » داتـس   » مان هب 
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حیحـص گنهرف  جیورت  يارب  هناسر  نیا  شالت  راتـساوخ  دناوخ و  یعمج  طابترا  هلیـسو  نیرتدمآراک  نیرتمهم و  ار  امیـس  ادص و  ادـخ ،
نآرق تایآ  ساسا  رب  دوزفا : درک و  دیکأت  مدرم  هب  جـح  قیقد  عماج و  مایپ  ندـناسر  ترورـض  رب  يرهـش  ير  ياقآ  دـش . هعماج  رد  جـح 

ینیگنس تیلوؤسم  امیس  ادص و  لیلد  نیمه  هب  تسا و  رادروخرب  یعامتجا  يدرف و  یگدنزاس  رما  رد  ییالاب  رایسب  تیفرظ  زا  جح  میرک ،
جح رما  رد  حیحـص  یناسر  عالطا  تیمها  رب  دـیکأت  نمـض  ناشیا  دراد . هدـهع  رب  میظع  هژیو و  تیفرظ  نیا  زا  هعماج  ندرک  دـنمهرهب  رد 

داعبا یفرعم  فدـه   93 ص : جـح 25 ، اب  باذـج  عونتم و  ياهیزاس  هماـنرب  ورگ  رد  جـح  هب  امیـس  ادـص و  یمازعا  هورگ  تیقفوم  تفگ :
هب فلتخم و  ياهتمـسق  رد  جح  نارازگراک  رنه  هک  دوش  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  تسا و  ناناوج  هژیو  هب  مدرم و  مومع  يارب  جح  فلتخم 
زا نینچمه  هیقف  یلو  هدنیامن  دشاب . دیفم  نارگید  يارب  مه  دوخ و  يارب  مه  ناشراک ، هجیتن  لصاح و  هک  تسا  نیا  رد  امیس  ادص و  هژیو 
رب ار  یمهم  تیرومأم  زین  دـعب  نیا  رد  امیـس  ادـص و  هک  درک  دـیکأت  دروآ و  نایم  هب  نخـس  لاسما  جـح  یگژیو  ناونع  هب  يروحم  نآرق 

بهاذم نایم  يردارب  یکیدزن و  داجیا  يو  دـهد . رارق  دوخ  راک  روتـسد  رد  ار  بسانم  يزاس  همانرب  روظنم  نیا  يارب  دـیاب  دراد و  هدـهع 
هیلع هللا  یلص  يوبن  مرح  ادخ و  هناخ  ترایز  هب  ناریا  ناملسم  تلم  رفاو  هقالع  درمـشرب و  جح  مهم  فادها  هلمج  زا  ار  یمالـسا  فلتخم 

هب ار  امیـس  ادـص و  نامزاس  یمازعا  ناگدـنیامن  هجوت  يرهـش  ير  ياقآ  دـناوخ . ریظن  یب  ناملـسم  ياـهتلم  ریاـس  اـب  هسیاـقم  رد  ار  هلآ  و 
زا درک و  بلج  روشک  رد  يروهمج  تسایر  تاباختنا  ياضف  يزاس  ملاس  هب  کمک  فدـه  اب  جـح  يونعم  ياضف  زا  نتفرگ  هرهب  تیمها 

دیلوت فدـه  اب  جـح  ياهباتک  هعلاطم  هب  ار  امیـس  ادـص و  ناگدنـسیون  يو  دـننک . هیهت  یبسانم  ياههمانرب  هنیمز  نیا  رد  ات  تساوخ  ناـنآ 
دش و جح  هب  امیـس  ادـص و  یمازعا  ناگدـنیامن  تایبرجت  تبث  يارب  يرتفد  لیکـشت  راتـساوخ  نایاپ  رد  درک و  هیـصوت  دنتـسم  ياههمانرب 

هتـشذگ لاـس  امیـس . زا  شخپ  يارب  هن  و  یفنم ، هن  تبثم  ياـهیرادرب  هرهب  يارب  هتبلا  تسا . مزـال  مه  جـح  یفنم  ياـهریوصت  هـیهت  دوزفا :
: موس هورگ  دوب . ّرثؤم  یلیخ  دـش و  هداد  شیامن  جـح  هب  تمیزع  زا  شیپ  اـهناوراک  رد  لاـسما  دـش و  هیهت  یفنم  ياههنحـص  زا  يریوصت 
هتفای و ماجنا  ياهتیلاعف  زا  طوسبم  یـشرازگ  هنیدم ، داتـس  لوؤسم  ناینیما ، ياقآ  ادتبا  رادید ، نیا  رد  دندوب . هرونم  هنیدم  داتـس  نالوؤسم 

هقطنم زا  جراـخ  مه  دـنانکاس و 35 % لته  رد 29  هنیدـم  يزکرم  هـقطنم  رد  راّوز  هنیدـم 65 % رد  تفگ : درک و  هئارا  مادـقا  تـسد  رد 
زا تسا . نآ 35 % لقن  لمح و  لّفکتم  يرهش ، نورد  لقن  لمح و  دحاو  دنراد و  هلـصاف  مرح  اب  يرتم  اهنآ 1500  نیرترود  هک  يزکرم ،

هکم دراو  اهناوراک  نیلوا  هبنـش  هس  زور  زا  یلو  میـسریم ، هنیدـم  رد  رئاز  رفن  رازه  روضح 30  کِیپ  هب  دـعب ، زور  هس  ات  هبنـش  کی  ادرف 
نارئاز مه  نارهت  زا  هبنـش  هس  زور  زا  نینچمه   94 ص : جح 25 ، تشاد . میهاوخن  هنیدـم  رد  یناریا  رئاز  هجح  يذ  مجنپ  زور  دـنوشیم و 

زا سپ  يرهـش  ير  ياقآ  هسلج ، نیا  رد  دناهدش . هنیدـم  دراو  یناریا  راّوز  رفن  رازه  دودح 23  هبنـش ، زورما  رهظ  ات  دنوشیم و  هکم  دراو 
یخرب هـتبلا  میرادـن . یّمهم  لکـشم  تـسا و  يداـع  اـهراک  لاور  اهــشرازگ  ساـسا  رب  دوزفا : جـح  نارازگراـک  هـمه  تیلاـعف  زا  رکــشت 

هنیدم هاگدورف  زا  راب  لاقتنا  تلوهس  زاورپ ، شیپ  ياههورگ  يارب  اذغ  اج و  نیمأت  دننام  دوش  فرطرب  دیاب  هک  تسه  یئزج  ياهیناماسبان 
رتهب و يرازگرب  يارب  : » تفگ نایاپ  رد  ناشیا  تسا . هدـش  ینیب  شیپ  نامز  زا  رتمک  هنیدـم ، رد  ناوراک  ُهن  تماقا  تدـم  هکنیا  و  لته ، هب 

«. دنوش هیجوت  اهناوراک  ناریدم  تسا  مزال  هدنیآ  هعمج  بش  لیمک  ياعد  رتهوکشاب 

ناتسبرع هب  یناریا  جاجح  یکشزپ  قباوس  لاقتنا 

رتـکد داد . ربـخ  ناتـسبرع  هب  یناریا  جاـجح  یکـشزپ  قباوس  لاـقتنا  زا  رئاز  اـب  وگتفگ  رد  هروـنم  هنیدـم  رمحا  لـاله  ناتـسرامیب  لوؤـسم 
تسا و هدش  لقتنم  ناتسبرع  هب  رازفامرن  کی  بلاق  رد  یناریا  نارئاز  یکشزپ  قباوس  تاعالطا و  دوزفا : بلطم  نیا  حیـضوت  رد  داژنداهرف 
. دنریگیم رارق  نامرد  دروم  رازفامرن ، نیا  رد  یلبق  قباوس  دوجو  هب  هجوت  اب  ناتسبرع ، ياهناتسرامیب  هب  هعجارم  تروص  رد  یناریا  جاجح 

يراج دنور  دروم  رد  دنشاب و  هتـشاد  هارمه  هب  ار  دوخ  ییاسانـش  ياهتراک  اهناتـسرامیب  نیا  هب  هعجارم  ماگنه  درک  هیـصوت  نارئاز  هب  يو 
رد ییارحص  ناتسرامیب  ود  رد  جح  مایا  رد  هنیدم و  هکم و  رد  تباث  ناتسرامیب  ود  رد  یکشزپ  تأیه   » هک داد  حیضوت  زکرم  نیا  درکلمع 
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، سناژروا وییسیس ، يرتسب ، دننام  ییاهشخب  دوجو  ار  اهناتسرامیب  نیا  تاناکما  هلمج  زا  داژنداهرف  رتکد  دنتـسه . رقتـسم  تافرع  ینم و 
هب یکشزپ  ياهتأیه  زکارم  نیا  رد  دوزفا : درک و  رکذ  یـصصخت  ياهکینیلک  یفارگویدراکوکا و  یفارگونوس ، يژولویدار ، هاگـشیامزآ ،

یحارج یکـشزپ ، مشچ  ینیب ، قلح و  شوگ و  قورع ، بلق و  نامیاز ،  95 ص : جح 25 ، نانز و  یلخاد ، ياهشخب  رد  یـصصخت  تروص 
ياهدـحاو هرونم ، هنیدـم  رمحا  لاله  ناتـسرامیب  لوؤسم  دنتـسه . لوغـشم  تمدـخ  هب  یکـشزپنادند  یکـشزپناور و  يدـپوترا ، یمومع ،

کـشزپ : » تفگ درمـشرب و  زکرم  نیا  لاعف  ياهـشخب  هلمج  زا  ار  یناریا  نارئاز  ناکـسا  لحم  اهناروتـسر و  اـهلته و  رد  رقتـسم  تشادـهب 
دحاو تیلاعف  داژنداهرف  رتکد  دـهدیم . هئارا  ار  تالکـشم  عفر  لح  هار  یبایزرا و  ار  نکاما  نیا  یتشادـهب  لئاسم  دـحاو ، نیا  رد  رقتـسم 

ار رامیب  يدوعس ، نالوؤسم  اب  یلبق  یگنهامه  اب  دوزفا : درک و  رکذ  رمحا  لاله  ناتسرامیب  تامدخ  رگید  زا  ار  نابز  برع  طبار  ناکشزپ 
صیخرت ات  يرتسب  نامز  زا  نامرد  دنور  مازعا و  نابز  برع  ناکـشزپ  هارمه  هب  روشک  نیا  یتشادـهب  زکارم  هب  هعجارم  هب  زاین  تروص  رد 

اب نونکا  یلو  میدوب  هدید  كرادت  رمحا  لاله  ناتسرامیب  يارب  ياهرفن  میت 306  هتشذگ  هرود  رد  دوشیم . يریگیپ  کشزپ  نیا  هلیسو  هب 
. تسا هدرک  ادـیپ  شیازفا  رفن  هب 320  دادـعت  نیا  میراد ، نارئاز  هب  یکـشزپ  تامدـخ  رتشیب  رتهب و  هئارا  روظنم  هب  هک  ییاـهحرط  هب  هجوت 

دصرد دون  زین  ازنالوفنآ  نسکاو  يارب  تفگ : نارئاز  همه  هب  یتیفرظ  راهچ  تیژننم  نسکاو  حیقلت  هلمج  زا  فلتخم  لئاسم  هب  هراشا  اب  يو 
رقتسم هکم  رد  ار  رگید  هاگیاپ  راهچ  هنیدم و  رد  ار  نارهاوخ  نامسناپ  تاقیرزت  هاگیاپ  هس  ام  لاسما  میداد . رارق  ششوپ  تحت  ار  جاجح 

لاله ناتـسرامیب  رد  يدوبمک  هنوگچیه  یکـشزپ  یتشادـهب و  مزاول  ریاـس  وراد و  رظن  زا  هک  داد  ناـنیمطا  یناریا  نارئاز  هب  يو  میاهدرک .
: تفگ تسا  هدرک  داجیا  جاجح  يارب  هتشذگ  ياهلاس  یط  ازنالوفنآ  ریگارف  يرامیب  هک  یتالکـشم  هب  هراشا  اب  ناشیا  درادن . دوجو  رمحا 
ار يدرف  هب  رـصحنم  یتاقیقحت و  حرط  روشک  رـسارس  یکـشزپ  مولع  ياههاگـشناد  ترایز و  جح و  نامزاس  تمه  هب  یتشادهب  زکرم  نیا 

لاس دنچ  رد  دوش . هداد  صیخشت  يرامیب  نیا  لماع  هلیـسو  نیدب  ات  دراد  يریگیپ   96 ص : جـح 25 ، تسد  رد  هقطنم  ياهروشک  نیب  رد 
یتشادهب و تاکن  تیاعر  نمـض  دوشیم  هیـصوت  مرتحم  نارئاز  هب  تسا و  هدوب  هقباس  یب  جـح  يرازگرب  مایا  رد  ناتـسبرع  يامرـس  ریخا 

. دنشاب هتشاد  ار  بسانم  ششوپ  ینمیا ، لئاسم 

ناتسبرع هب  یقارع  جاّجح  ناوراک  نیلوا  تمیزع 

یهار یقارع  رازه  دودح 32  لاسما  درک : مالعا  قارع  ریزو  تسخن  نواعم  دندش . ناتسبرع  مزاع  هبنش  زورما  یقارع  جاّجح  ناوراک  نیلوا 
. دریگیم تروص  لیبرا  هرصب و  ياههاگدورف  زا  ییاوه  هار  زا  زین  نیمز و  قیرط  زا  جاجح  لاقتنا  لقن و  دنوشیم و  جح  رفس 

هرّونم هنیدم  رد  نآرق  اب  یبش  مسارم 

مظعم ماقم  هثعب  تاعامتجا  نلاس  رد  یمالـسا  نهیم  هتـسجرب  نایراق  روضح  اب  هبنـش  هاگماش  هرونم ، هنیدـم  رد  نآرق  اب  یبش  مسارم  نیلوا 
هب میرک  نآرق  ناظفاح  نایراق و  دـش ، رازگرب  يرهـش  ير  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  روضح  اـب  هک  مسارم  نیا  رد  دـش . رازگرب  يربهر 

یمالـسا يروهمج  زاتمم  يراق  رادـمان - لضفلاوبا  ياقآ  اب  نآرق ، اب  یبش  همانرب  زاغآ  دـنتخادرپ . دـیجم  هللا  مالک  زا  دـنچ  یتایآ  توالت 
يروهمج هتـسجرب  نایراق  زا  یعمج  نینچمه  درک . تئارق  راضح  يارب  ار  ادـخ  مالک  زا  یتایآ  نیـشنلد ، رایـسب  یتوص  اـب  هک  دوب  ناریا -

رفن يرفعج  دواد  سنوت ، تاقباسم  لوا  رفن  هدازجات  يدـهم  يزلام ، تاقباسم  موس  رفن  مدـقم  یتیانع  دوعـسم  ناـیاقآ  زا  بکرم  یمالـسا 
لک ظفاح  تناید  اضر  سدنهم  دـنتخادرپ . حیـشاوت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تبقنم  حدـم و  رد  دـنه  تاقباسم  لّوا 

یمیلـس سابع  ياقآ  تخادرپ . دـیجم  نآرق  زا  یتایآ  توالت  هب  همانرب  همادا  رد  هک  دوب  نامروشک  زاـتمم  ناـیراق  رگید  زا  زین  میرک  نآرق 
. دـننک حرطم  ار  یتالاؤس  يرهـشوب  هتـسجرب  ظفاح  نیا  زا  هک  درک  تساوخرد  یناریا  جاجح  تسرپرـس  راضح و  زا  سپـس  همانرب  يرجم 

اوذـختا یموق  ّنا  بر  ای  لوسرلا  لاقو   » هیآ نیا  همادا  ات  تساوخ  تناـید  سدـنهم  زا  تسا ، نآرق  ناـظفاح  زا  دوخ  هک  هیقف  یلو  هدـنیامن 
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. درک توالت  ار  نآ  همادا  هیآ  یناشن  هب  هراشا  نمـض  خـساپ  رد  تناید  سدـنهم  دـناوخب . ار  « 1 « » ًاروجهم  97 ص : جح 25 ، نآرقلا  اذـه 
همادا تئارق  هب  خساپ ، نمـض  نآرق  هتـسجرب  ظفاح  نیا  دـندرک و  حرطم  ار  دوخ  تالاؤس  ناردارب  نارهاوخ و  زا  يرگید  دادـعت  نینچمه 

هـس مسارم ، نیا  رب  هوالع  : » تفگ يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  یمومع  طباور  لوؤسم  دـش . هجاوم  راضح  لابقتـسا  اب  هک  تخادرپ  تاـیآ  نیا 
رد نآرق  توالت  هب  راضح  توعد  اب  يو  دـش .» دـهاوخ  رازگرب  همرکم ) هکم  رد  لفحم  ود  هنیدـم و  رد  یکی   ) نآرق اب  سنا  رگید  لفحم 
متخ ار  نآرق  هکم  رد  سکره  ثیداحا  قباطم  : » دـش روآدای  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یثیدـح  هب  هراـشا  نمـض  هرونم و  هنیدـم  هکم و 
یبش مسارم  نیلوا  دنیبب .» تشهب  رد  ار  دوخ  هاگیاج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدهاشم  زا  سپ  هک  نیا  رگم  دوریمن  ایند  زا  دنک ،
یلص ادخ  ربمایپ  نأش  رد  یتایآ  لماش  هک  يزلام  تاقباسم  موس  رفن  مدقم  یتیانع  دوعسم  يابیز  رایـسب  توالت  اب  هرونم  هنیدم  رد  نآرق  اب 

. تفای نایاپ  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا 

نیمرح رد  روضح  بادآ  زا  ياهراپ  ندرکن  تیاعر 

هک يوبن  فیرـش  دجـسم  رد  هدـش  بصن  ياهنیبرود  تسا . هدرک  ادـیپ  یبولطمان  لکـش  يوبن  مرح  رد  هارمه  نفلت  اب  هملاکم  اـهزور  نیا 
هب زین  ار  دراوم  نیا  ًاضعب  تسا ، ناهج  رـسارس  رد  تفایرد  لباق  هک  يروط  هب  دـننکیم  شخپ  ناتـسبرع  نویزیولت  زا  ار  اـهزامن  يرازگرب 

تـسا يدابع  مسارم  نهو  و  دجـسم ، رد  روضح  بدا  فالخ  و  نیریاـس ، يارب  تمحازم  روما ، لـیبق  نیا  هک  اـجنآ  زا  دناهدیـشک . ریوصت 
مرح صوصخ  هب  دجاسم  رد  روضح  ماگنه  دنهاوخب  نارئاز  زا  اهناوراک  مرتحم  نویناحور  هژیو  هب  ناراکردناتسد  هراومه  تسا  هتسیاش 

. دـنزیهرپب ًاـمتح  هارمه  نفلت  اـب  ندرک  تبحـص  زا  دـننک و  شوماـخ  ار  دوخ  هارمه  مارحلا ، دجـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  فـیرش 
دوب صخشم  اًلماک  هک  يروط  هب  ياهمرس  راولش  تک و  اب  یناریا  نارئاز  زا  رفن  شش  برغم ، زامن  يرازگرب  ماگنه  هتـشذگ  بش  نینچمه 

هب يوبن  دجسم  نحـص  هشوگ  کی  زا  دنتـشاد و  تسد  رد  دندوب  هدیرخ   98 ص : جح 25 ، رازاب  زا  هک  ار  یـسانجا  ياههسیک  دنایناریا ،
هیجوت نانآ  دوب ، هتفای  دادتما  دجـسم  نوریب  نحـص و  ات  زامن  فوفـص  هکنیا  اب  و  دـنتفریم ، دوخ  تماقا  لحم  لته  رگید و  هشوگ  تمس 

همیـسارس و هکلب  دـنورب . لته  تمـس  هب  زامن  هماقا  زا  سپ  دـندنویپب و  تعامج  زامن  هب  دوخ  ساـنجا  راـنک  رد  اـجنامه  هک  دـندوب  هدـشن 
دندوب هدش  هیجوت  شیپاشیپ  رگا  هک  یلاح  رد  دنوش . رود  لحم  زا  ات  دندرکیم  روبع  تعرـس  هب  نارازگزامن  فوفـص  رانک  زا  برطـضم 

. دنورب لته  هب  شمارآ  اب  زامن  نتفای  نایاپ  زا  سپ  دننک و  ادتقا  اجنامه  دنتسناوتیم 

هنیدم رد  یناریا  رازه  زا 21  شیب  روضح 

دادعت نیا  تفگ : هنیدم  هاگدورف  یناریا  تفیشرس  دیسر . رفن  رازه و 500  زا 21  شیب  هب  زورما  حبص  ات  هرونم  هنیدم  یناریا  نارئاز  دادعت 
ياقآ دناهدش . لقتنم  یحو  نیمزرس  هب  دزی  هیمورا و  زیربت ، دهـشم ، نارهت ، ياهرهـش  زا  يدوعـس  یناریا و  زاورپ  دودح 65  اب  یناریا  رئاز 

اب هتفرگ ، تروص  هنیدـم  هب  یناریا  نارئاز  لاقتنا  يارب  نونکات  هک  ییاهزاورپ  زا  یمین  دودـح  دوزفا : رئاز  راـگنربخ  اـب  وگتفگ  رد  یـسیئر 
مراهچ کی  کیدزن  نارهت و  زا  هنیدم ، یناریا  نارئاز  دصرد  زا 40  شیب  نینچمه  اهرامآ ، ساسارب  تسا . هدش  ماجنا  یناریا  ياهامیپاوه 
دودح بیترت  هب  لاسما ، جاجح  زا  ناسارخ  ياهناتسا  نارهت و  ناتسا  مدرم  مهس  لاح ، نیا  اب  دناهدش . لقتنم  هنیدم  هب  اضرلادهشم  زا  نانآ 

. تسا دصرد  دودح 12  25 و 

اهناوراک نیطبار  كرتشم  تسشن 

روظنم هب  میمـصت  نیا  درک . دـنهاوخ  تکرـش  قطاـنم  ياهداتـس  تاـسلج  رد  اـهناوراک  مرتحم  نیطبار  هیقف ، یلو  هدـنیامن  میمـصت  هب  اـنب 
ییارجا يارب  دـش . ذاختا  نارئاز  یگنهرف  يونعم و  روما  ياـقترا  جـح و  مسارم  هدـننک  رازگرب  فلتخم  ياهـشخب  ناـیم  رتشیب  یگنهاـمه 
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، هثعب  99 ص : جـح 25 ، نویناحور  روما  تنواعم  تساوخرد  هب  اهداتـس ، تاسلج  رد  نیطبار  روضح  هب  یهدـناماس  میمـصت و  نیا  ندـش 
ساسارب دش . لیکشت   1383 / 10 هعمج 11 / زور  هثعب  نیطبار  هثعب و  یـسرزاب  ياسؤر  قطانم ، داتـس  ياسؤر  روضح  اـب  یکرتشم  تسـشن 

تاسلج مامت  رد  روضح  اب  نیطبار  دوشیم و  لیکشت  هقطنم  داتس  لوؤسم  تسایر  هب  قطانم  داتس  تاسلج  كرتشم ، تسـشن  نیا  میمـصت 
. دوشیم ربخاب  ییارجا  روما  یگنوگچ  زا  دننکیم و  علّطم  اهناوراک  يراج  روما  زا  ار  داتس  ياضعا 

تیباهو نییآ  زا  تموکح  ینارگن 

زا هک  تسا  نرق  کی  هب  کیدزن  هتفریذپ و  روشک  یمـسر  مکاح و  بهذـم  ناونع  هب  ار  تیباهو  نییآ  يدوعـس  نادرمتلود  هکنآ  مغر  هب 
یباهو ءاملع  هنارجحتم  کشخ و  دـنت و  عضاوم  یللملا  نیب  ياضف  ییاورناـمرف  بادآ  اـب  راـگزاسان  تاـیرظن  اـما  دـننکیم ، تیاـمح  نآ 

تاکرحت رطخ  گنز  تیباـهو ، زا  هدـعاقلا  روفنم  یتسیرورت  ناـیرج  دـّلوت  هکنآ  هژیو  هب  تسا ، هدـش  تموکح  يارب  ییاـهانگنت  بجوم 
لآ یگنهرف  ینید  رادتقا  زا  تموکح  رتشیب  ینارگن  ببس  قوف  لماوع  تسا . هدروآرد  ادص  هب  ار  تموکح  هیلع  تیباهو  هیقب  هنارگلالخا 
زا یکی  نیدـلازع  ریذـن  رتکد  تسا . هدـش  نانآ  زا  دوخ  یتیامح  رتچ  شهاک  ددـصرد  تموکح  هدـش و  باّهولادـبع ) نب  دـمحم   ) خـیش

رطخ نیرتشیب  تموکح  تسا : هتفگ  تسا  یکلام  يولع  دیـس  رتکد  نادنمهقالع  نافرع و  نادیرم  زا  هک  ۀنیدملا  ةراما  يداصتقا  نالوؤسم 
فورعم و هب  رما  تأیه  نیغلبم و  نایـضاق و  هرادا  یمالـسا و  هیعوت  هسـسؤم  ینید و  تاغیلبت  روما  نوچ  دـنکیم ، ساسحا  خیـش  لآ  زا  ار 
نافرع و ژد  نیرتيوق  یکلام  يولع  سابع  نب  دـمحم  دیـس  رتکد  هک  تسا  ینتفگ  تسا . اهنآ  فرـصت  رد  نیمرح  تماما  رکنم و  زا  یهن 

لافتحا رکذ و  تاسلج  لّسوت و  زا  عافد  تیباهو و  اب  یگنهرف  هزرابم  لاس  اههد  زا  سپ  ناتسبرع  رد  تیباهو  ربارب  رد  تنـس  لها  فوصت 
دیرم اهنویلیم  هک  گرزب  هدنـسیون  نیا  تفگ . کیبل  ار  قح  توعد  هتـشذگ  ناضمر  هام  تیباهو ، بناج  زا  مادـعا  هب  تیموکحم  رابود  و 

ءاـملع و ناـگتخیهرف و  زا  يدادـعت  دـیرم و  اهدـص  روـضح  اـب  هک  شالـسوت  رکذ و  یگتفه  هسلج  دراد  اـهروشک  رگید  ناتـسبرع و  رد 
روشک نیا  رد  لّسوت  رکذ و  راکـشآ  هسلج  اهنت  دشیم  رازگرب  همرکم  هکم  رد  اهروشک  رگید  يدوعـس و   100 ص : جح 25 ، نادرمتلود 

زا يدادعت  اب  یکلام  رتکد  دوشیم . رازگرب  ضایر  هدج و  هنیدم و  هکم و  رد  یفخم  همین  یفخم و  رگید  هسلج  اهدص  هک  یلاح  رد  دوب ،
ۀّنج ات  مارحلا  دجسم  زا  رفن  رازه  اهدص  روضح  اب  يو  هزانج  عییشت  تشاد ، هناتسود  هطبار  یناسارخ  هداز  ظعاو  داتـسا  نوچ  هعیـش  ءاملع 

تمظع زا  یناشن  موحرم  نآ  لزنم  رد  ناتـسبرع  مالعا  ترازو  قبـسا  ریزو  ینامی  هدبع  رتکد  هارمه  هللادبع  ریما  یمـسر  روضح  هالْعَملا و 
هتفگ يولع ، رتکد  رـسپ  يولع ، دمحا  رتکد  ياقآ  هب  ناتـسبرع  یتموکح  تاماقم  زا  یکی  دـش . یباهو  ءاملع  ینارگن  هیام  وا و  تیـصخش 

يو هب  سپـس  تسا .» هدوب  یباهو )  ) اهیفلـس وردـنت و  هورگ  زا  میاهدروخ  هبرـض  هچره  میدـیدن و  امـش  هورگ  زا  يررـض  چـیه  ام  : » تسا
ادص و رد  يولع  رتکد  ناتسود  ناراکمه و  زا  يدادعت  دعب  هب  زور  نآ  زا  دیهدب . همادا  ار  ردپ  رکذ  هقلح  اهسرد و  امش  هک  هدرک  هیـصوت 

دیتاسا زا  یکی  هک  میازفایم  تسا . تیباهو  دـض  رب  تلود  تبثم  درکیور  ناشن  هک  دـننکیم  ارجا  یگنهرف  ياـههمانرب  يدوعـس  ياـمیس 
تیباهو تردق  فیعضت  هب  رجنم  ناتسبرع  ناریا و  طابترا  شرتسگ  تفگ : یناریا  ياملع  زا  یکی  اب  رادید  رد  هنیدم  نآرق  مولع  هدکشناد 

همئا تیب و  لها  لسن  زا  هک  هنیدـم  تاداس  فارـشا و  طابترا  نیا  وترپ  رد  تسا . شرتسگ  لاـح  رد  زور  هب  زور  هدـش و  ناـفرع  تیوقت  و 
. دناهدش تیوقت  دنا  تیب  لها 

عّیشت اب  هنیدم  داشرا  ظعو و  لک  هرادا  هزرابم 

زین هرونم و  هنیدـم  دـجاسم  هب  یمازعا  يابطخ  ناغلبم و  مامت  تسا و  هرونم  هنیدـم  داـشرا  ظـعو و  هرادا  دـیدج  لـک  ریدـم  هک  رون  خـیش 
یناریا ياملع  زا  یکی  هب  دـننکیم ، تیلاـعف  وا  رما  رظن و  تحت  عیقب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  لـخاد  فورعم  هب  رما  نارومأـم 

ینارنخس و هنیدم  رگید  دجاسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجـسم  رد  نوگانوگ  ياههصرع  رد  هک  میراد  غلبم  لاسما 150  تسا : هتفگ 
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هزرابم ام  تاغیلبت  یلصا  فده   101 ص : جح 25 ، مینکیم . عیزوت  هیهت و  ار  يدایز  ياهراون  بتک و  هکنیا  رب  هوالع  دـننکیم ، تاغیلبت 
نیِْمیَثُع و زاب و  نب  تافیلأت  بتک و  زا  يدادـعت  وا  دـناهدش . هدولآ  كرـش  ترایز و  هب  هک  تسا  لاّهج  نارئاز  نیا  ياهتعدـب  اهتلاهج و  اب 

داشرا ظعو و  هرادا  هک  تسا  ینتفگ  درک . ادـها  یناریا  ياملع  زا  یکی  هب  ار  یبرع  یـسراف و  هب  تیباهو  زا  عاـفد  رد  ینارنخـس  ياـهراون 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  دجـسم  عـیقب و  نارومأـم  دـنت  ياـهراتفر  ماـمت  هک  تـسا  ناتـسبرع  رد  اهیفلـس  تالیکـشت  نیرتدـنت  ًارهاـظ 

دـسریم رظن  هب  دریگیم . تأشن  نامزاس  نیمه  زا  هعبـس  دجاسم  فورعم  هب  رما  نارومأم  هکم و  هنیدم و  رگید  دـجاسم  دـنت  ياهینارنخس 
رظن زا  ناتسبرع  یتلود  ياههاگتسد  هکم و  هنیدم و  یماظن  سیلپ  نیمرح و  نوؤش  تالیکـشت  يروشک و  تالیکـشت  نیب  يزراب  فالتخا 

. دراد دوجو  عضاوم 

يرهش نورد  لقن  لمح و  لوؤسم  اب  رئازيوگتفگ 

روما هقبط  نیا  رد  تسین . تولخ  مه  هظحل  کی  اجنآ  درادـن . رارق  مارآ و  مه  هظحل  کی  هنیدـم  رد  هثعب  ناـمتخاس  لّوا  هقبط  ياـهورهار 
لقتـسم دـحاو  هس  زا  یکی  يرهـش ، نورد  لقن  لـمح و  دوشیم . يریگیپ  هنیدـم  رد  رـضاح  نارئاز  يرهـش  نورد  ياهـسیورس  هب  طوبرم 

. تسا هتفرگ  هدهعرب  ار  نارئاز  دـمآ  تفر و  هفیظو  يرهـش ، نیب  لقن  لمح و  ییاوه و  لقن  لمح و  رانک  رد  هک  تسا  لقن  لمح و  شخب 
هب امـش  هفیظو  یلک ، هاگن  کی  رد  تسا - : هنیدـم  يرهـش  نورد  لـقن  لـمح و  لوؤسم  اـب  رئاز  يوگتفگ  هجیتن  دـیناوخیم  ریز  رد  هچنآ 

امـش تامدخ  ینعی  دنکیم ؟ ادیپ  مه  یـصاخ  يانعم  فیرعت  نیا  تسا . هدش  فیرعت  صخـشم  روط  هب  يرهـش  نورد  لقن  لمح و  ناونع 
؛ دهدب سیورس  یناریا  جاجح  هدش  فیرعت  هقطنم  راهچ  هب  دیاب  هفیظو  بسحرب  يرهـش  نورد  لقن  لمح و  دحاو  تسا - ؟ هدش  کیکفت 

يور اهدحاو  ناوت  دـنرادن ، هیلقن  هلیـسو  هب  يزاین  اًلمع  ددرت  يارب  یناریا  نارئاز  تسا و  يوبن  مرح  هب  کیدزن  ود  کی و  قطانم  نوچ  اما 
رظن رد  طخ   6 تسا - ؟ تروص  هچ  هب  هقطنم  ود  نیا  هب  امـش  تامدخ  هئارا  هوحن  تسا - . هدش  زکرمتم   102 ص : جح 25 ، قطانم 3 و 4 

ریـسم لوا  طخ  تساجک - ؟ طوطخ  نیا  ریـسم  دـنوش - . هدـنادرگزاب  لزانم  هب  سپـس  لـقتنم و  يوبن  مرح  هب  یناریا  نارئاز  اـت  میاهتفرگ 
ناـبایخ ریـسم  موس  طـخ  هریزجلا ، هاگتـسیا  رد  هیملاـس  ناـبایخ  ریـسم  مود  طـخ  رومتلا ، قوس  هاگتـسیا  رد  لزاـن  علاـط و  ناـبرق ، ناـبایخ 

زیزعلادـبع نابایخ  ریـسم  مجنپ  طخ  هریزجلا ، نابایخ  رد  زاگ  نابایخ  ریـسم  مراهچ  طخ  هریزجلا ، هاگتـسیا  رد  لزاـن  علاـط و  نینمؤملاریما ،
هتبلا یندم - . عافد  هاگتسیا  رد  رذوبا  راطم و  نابایخ  ریسم  مشش  طخ  لیخدلا ، قدنف  بنج  هلد و  لته  يوربور  هاگتسیا  رد  میدق  دیدج و 
تسا هداتفا  قافتا  نیا  دریگ - . رارق  اهناوراک  رایتخا  رد  اههاگتسیا  نیا  تشگرب  تفر و  لماک  ریـسم  دیاب  یناریا  نارئاز  قیقد  عالطا  يارب 

هبنـش هس  زور  زا  دش ؟ زاغآ  ینامز  هچ  زا  امـش  تیلاعف  میهد - . هئارا  لودج  جرد  اب  ار  مزال  تاعالطا  مه  رئاز  قیرط  زا  مینکیم  یعـس  و 
تیفرظ اب  زورما  میدرک و  يزادناهار  سوبوتا  هاگتسد  هدراهچ  4 و 5  ، 3 ، 2 طوطخ 1 ، ِعورش  يارب  دش . عورش  ام  یهد  سیورس  يد )  8)

یلو هاگتسد  دودح 30  زورما  تسا ؟ سوبوتا  هاگتـسد  دـنچ  امـش  دـحاو  لماک  تیفرظ  میهدیم - . سیورـس  اههاگتـسیا  همه  رد  لماک 
ياـههریخذ ناونع  هب  ار  سوبوتا  هاگتـسد  دودـح 25  نیا ، رب  هوالع  دـسریم . مه  سوبوتا  هاگتـسد  هـب 60  يد  ات 21  ياهزور 14  يارب 

لثم صاخ ، مسارم  يارب  دـنیآیم - ؟ راـک  هب  یناـمز  هچ  اـههریخذ  نیا  میروخن - . رب  لکـشم  هب  اـت  میاهتفرگ  رظن  رد  يرادربهرهب  هداـمآ 
رئاز رازه  ات 20  دودح 15  هب  غولـش  ياهزور  رد  تاقوا   103 ص : جـح 25 ، نیا  زا  يادـج  اما  هبدـن ، ياعد  ای  هعمج  زامن  لیمک ، ياعد 

هرامـش دـناهدش و  صخـشم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  مچرپ  مرآ و  اـب  همه  دراد - ؟ مه  ياهصخـشم  اهـسوبوتا  نیا  میهدیم - . سیورس 
مه ار  هفیظو  نیا  یعون  هب  تسامـش - ؟ اب  مه  هنیدم  يایفارغج  اب  نارئاز  ندرک  انـشآ  هفیظو  تسا - . هدش  هتـشون  مادـک  ره  يور  طوطخ 

یتناس  30 هشقن 120 * یکی  تسا . هدش  پاچ  هشقن  عون  هس  دنشاب  هتشادن  لکـشم  هنیدم  رد  ددرت  يارب  نارئاز  هکنآ  يارب  میراد . هدهعرب 
هک تسا  یکچوک  ياههشقن  رگید  تسا و  هتفرگ  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  نارئاز  ییامنهار  اهناوراک و  رد  بصن  يارب  هک  تسا  هنیدـم  يرتم 

لمح و رب  هوالع  تفرگ - . دـهاوخ  هتفرگ و  رارق  نارئاز  مامت  رایتخا  رد  همرکم  هکم  هرونم و  هنیدـم  اب  ییانـشآ  نارئاز و  ییاـمنهار  يارب 
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زا اذغ  لاقتنا  يارب  ات  میتشاد  هنیدم  رهش  کیفارت  نالوؤسم  اب  ياهسلج  تسا - ؟ هدش  لوحم  امـش  دحاو  هب  مه  يرگید  هفیظو  نارئاز  لقن 
هداد يزکرم  هقطنم  هب  ددرت  هزاجا  صاخ  ياهنامز  رد  نوچ  میشاب . هتشادن  لکـشم  رهـش  يزکرم  هقطنم  لخاد  هب  يزکرم  ياههناخزپشآ 

. درک هفاضا  ام  فیاظو  هب  مه  ار  نیا  دوشب  دیاش  میروخنرب . یعنام  هب  ام  هک  هدـش  ثعاب  یگنهامه  نیا  دوشیم . هتـسب  يدابم  دوشیمن و 
اب هدش  ماجنا  ياهیگنهامه  قبط  هلب ، دینکیم - ؟ یتامدخ  مه  زابناج  نارئاز  ناوراک  هب  لاثم  ناونع  هب  دـیراد ؟ مه  ياهژیو  ياهـسیورس  - 

نیا هب  یهد  سیورـس  هدامآ  زورید  زا  اـم  هتبلا  دـنوشیم . هنیدـم  دراو  يد )  12  ) زورما ناوراک  نیا  نارئاز  نازابناج ، ناوراـک  نـالوؤسم 
نیمدنچ نیا  میاهتفرگ - . رظن  رد  ار  هژیو  سوبینیم  هاگتسد  کی  یلدنص و  نودب  سوبینیم  هاگتـسد  ود  اهنآ  ددرت  يارب  میتسه . نازیزع 

. دنتشاد هنیدم  رد  ددرت  يارب  یناوارف  تالکـشم  یناریا  نارئاز  زا 1380 ، شیپ  ياهلاس  تسا - ؟ يرهـش  نورد  لقن  لمح و  دـحاو  هبرجت 
نیمراهچ لاسما  دروخ و   104 ص : جح 25 ، يرهش  نورد  لقن  لمح و  دحاو  تراتسا  لاس 1380  زا  دندشیم . مگ  اهنآ  زا  یضعب  یتح 

عّتمت جح  زا  سپ  هلـصافالب  دـیاش  لبق ، اههام  زا  دـش - ؟ زاغآ  ینامز  هچ  زا  دـحاو  نیا  تیریدـم  يزیر  همانرب  تسا - . دـحاو  نیا  هبرجت 
تمحز لبق  ياهلاس  هک  یناردارب  هتبلا  میروخنرب . لضعم  هب  راک ، یغولـش  نامز  رد  ات  تشاذگ  تقو  يدایز  ياهتدم  دـیاب  هتـشذگ . لاس 

لبق ياهلاس  هب  تبـسن  مه  یتوافت  دـینکیم  هئارا  هک  یتامدـخ  عون  دـناهدرک - . فرطرب  ار  هیلوا  تالکـشم  دوب  اهنآ  شود  رب  دـحاو  نیا 
اجنآ زا  یلو  تسابیز  زهجم و  هداعلاقوف  هک  میربب  يوبن  مرح  ریز  ياهگنیکراپ  هب  ار  اهسوبوتا  هک  میدوب  نآ  لابند  هب  ام  ریخ - ؟ ای  هتشاد 

یلصا لکشم  ایآ  میدش - . فرصنم  میمـصت  نیا  زا  دوشیم  هتـسب  تعاسو 22  هدـش  هداد  هراجا  یـصوصخ  شخب  هب  اهگنیکراپ  نیا  هک 
نآ رد  دوب . زاـب  تعاس 22  ات  طقف  گنیکراپ  نیا  میهدـب و  يزورهنابـش  سیورـس  میتشاد  دـصق  ام  دوب - ؟ اهگنیکراپ  ندـش  هتـسب  نامز 

هاگتسیا یتسیاب 2  نوچ  دشیم  نارئاز  یمگردرـس  ثعاب  نیا  هک  میراذـگب  گنیکراپ  نوریب  مه  يرگید  هاگتـسیا  میدوب  روبجم  تروص 
داتفا لاـسما  هک  یقاـفتا  اـما  دـشن ؛ یلو  مینک  یلمع  میتساوخیم  هک  دوب  یمیمـصت  نیا  میدـش . فرـصنم  لـیلد  نیا  هب  میدرکیم . داـجیا 

هک دشاب  تاصخـشم  هدننار و  مان  رکذ  اب  دنراد  یتیاکـش  نارئاز  رگا  ات  تسا  وردوخ  تاصخـشم  مامت  دک و  هدننار ، مان  ندرک  صخـشم 
هدش و عورش  يد  زا 8  تسا - ؟ ردقچ  ناریا  نارئاز  هب  امـش  یهد  سیورـس  نامز  تدم  دش - . دهاوخ  بصن  یتآ  ياهزور  رد  هللاءاشنا 

هجوت دوخ  سیورـس  طخ و  هرامـش  هب  دنـشاب ، هتـشاد  ربص  هلـصوح و  مظن ، میهاوخیم  نارئاز  زا  ناـیاپ ، رد  دـشکیم . لوط  نمهب  ات 24 
سوبوتا دننادب  دننکب و  ار  اهنآ  هظحالم  ندش  هدایپ  ای  سوبوتا  هب  ندش  راوس  يارب  دنشاب و  اهمناخ  ناگدروخلاس و  بقارم  ناناوج  دننک ،

105 ص : جح 25 ، دروخ . دنهاوخن  رب  لکشم  هب  مایا  نیا  رد  هللاءاشنا  دراد و  دوجو  نارئاز  ددرت  يارب  یفاک  هزادنا  هب 

هدعق يذ  هبنشکی 21 

هراشا

83 / 10 / 13

ناتسبرع دهعیلو  اب  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ریزو  رادید 

ترایز و جح و  نامزاس  سیئر  یناهرز ، دمحا  دیـس  ياقآ  هارمه  هب  یمالـسا  داشرا  گنهرف و  ریزو  یعماج ، دجـسم  دـمحا  ياقآ  زورما 
رادید و ضایر  همامیلا  خاک  رد  شرتفد  رد  ناتـسبرع  دهعیلو  زیزعلادبع  نب  هللادـبع  هدازهاش  اب  ناتـسبرع  رد  ناریا  ریفـس  یقداص ، نیـسح 

یـسرزاب يدروناوه و  عافد و  ریزو  ناریزو و  ياروش  سیئر  مود  بیان  زیزعلادبع ، نب  ناطلـس  هدازهاش  هک  رادید  نیا  رد  دندرک . وگتفگ 
نب داؤف  رتکد  و  دـهعیلو ، رتـفد  رواـشم  زیزعلادـبع ، نب  هللادـبع  نب  زیزعلادـبع  هجراـخ ، روما  ریزو  لـصیفلا ، دوعـس  هدازهاـش  روشک ، لـک 

زا دنتشاد ، روضح  دهعیلو  رتفد  رواشم  زیزعلادبع  نب  نسحملادبع  ياقآ  ناتـسبرع و  یناسر  عالطا  گنهرف و  ریزو  یـسرافلا ، مالـسلادبع 
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يریگیپ ار  عوضوم  نیا  هک  داد  دعاسم  لوق  هللادـبع  ریما  و  دـش ، هرکاذـم  عیقب  رد  نارئاز  يارب  يدوعـس  نارومأم  تاقییـضت  هرابرد  هلمج 
. دنک

لاسما جح  رد  تنس  لها  نایناریا  زا  ناوراک  یس  روضح 

ص: جح 25 ، هب  ناوراک  دودح 30  بلاق  رد  تنـس  لها  یناریا  رازه و 500  راهچ  زا  شیب  لاسما  تفگ : هثعب  تنـس  لها  دـحاو  لوؤسم 
، ناـسارخ ناـگزمره ، ناتـسچولب ، ناتـسیس و  ناتـسدرک ، ناتـسلگ ، ياهناتـسا  زا  اـهناوراک  نـیا  دـنوشیم . فّرـشم  یحو  نیمزرــس   106
یناحور و لاسما 53  دنایفنح ، یعفاش و  ًابلاغ  تنـس ، لها  نایناریا  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـنیآیم . ناتـسبرع  هب  هاشنامرک  یبرغ و  ناجیابرذآ 
رد تنس  لها  یناریا  دودح 750  نونکات  دننکیم . ییامنهار  یبهذم  یعرـش و  لئاسم  رد  ار  نامنانطومه  زا  هتـسد  نیا  تنـس ، لها  نیعم 

لها هتسجرب  تیصخش  هدزناپ  زا  بالقنا ، ربهر  تیانع  اب  هتشذگ ، ياهلاس  مسر  قبط  لاسما  دناهدش . هرونم  هنیدم  دراو  ناوراک  جنپ  بلاق 
روهمج سیئر  رواشم   ) یندم قاحـسا  دمحم  يولوم  هب  ناوتیم  اهنآ  نیب  زا  هک  تسا  هدـش  توعد  یحو  نیمزرـس  هب  فرـشت  يارب  تنس 

نارادرـس زا  رابناج و   ) ییاباب لیمج  رادرـس  درُک ،) رعاـش  رـسفم و  مجرتم ،  ) هداز یفـص  قیدـص  رتکد  درک . هراـشا  تنـس ) لـها  روما  رد 
فلتخم قطانم  تنـس  لها  ياملع  هعمج و  همئا  زا  یخرب  و  یمالـسا ) ياروش  سلجم  رد  ناکوب  مدرم  هدـنیامن   ) هداز بیبح  ياقآ  ههبج ،)
لیکـشت هثعب ، تنـس  لها  دحاو  ياهتیلاعف  هب  هراشا  اب  يو  درمـشرب . ناوتیم  لاسما  جح  رد  تنـس  لها  نانامهیم  رگید  هلمج  زا  ار  روشک 

لیکشت یندم  قاحسا  دمحم  يولوم  تسایر  هب  لاسما  هک  اروش  نیا  دوزفا : درمشرب و  اهتیلاعف  نیا  هلمج  زا  ار  تنس  لها  هژیو  اتفا  ياروش 
خـساپ تنـس  لها  یعرـش  لئاسم  تالاؤس و  هب  ات 17  تعاـس 15  زا  اهرـصع  ات 12 و  حبـص  تعاس 8  زا  اهحبـص  هنیدم ، رد  تسا ، هدـش 

، مارحلا دجـسم  مود  هقبط  رد  ءاشع  برغم و  زامن  نیب  اهبـش  هدـش ، دای  تاعاس  رب  هوـالع  هکم ، رد  تنـس  لـها  ياـتفا  ياروش  و  دـهدیم .
زا نینچمه  هثعب  تنـس  لها  دـحاو  لوؤسم  دوب . دـهاوخ  تنـس  لها  جاجح  یعرـش  تالاؤس  هب  ییوگخـساپ  هداـمآ  ـالط  نادواـن  يوربور 

هرابرد تنس  لها  نانارنخـس  اههرگنک  نیا  رد  تفگ : داد و  ربخ  لاسما  جح  نییآ  يرازگرب  مایا  رد  تنـس  لها  هژیو  هرگنک  هس  يرازگرب 
مرکا ربمایپ  ياهبنارگ  ثاریم  ود  ترتع ؛ نآرق و  «، » نآرق هاگدید  زا  جع )  ) يدهم ترضح  روهظ  تیرـشب و  هدنیآ  : » نوچمه یتاعوضوم 

. درک دنهاوخ  ینارنخس  تیرشب » هنادواج  نوناق  نآرق ،  » و هلآ » هیلع و  هللا  یلص 

یناریا جاجح  هب  هجراخ  روما  ترازو  یگدنیامن  رتفد  ياههیصوت 

دوخ ياههمانرذگ  ِدیسر  زا  درک  هیصوت  یحو  نیمزرـس  یناریا  نارئاز  هب  هرونم ، هنیدم  رد  هجراخ  روما  ترازو  یگدنیامن  رتفد  تسرپرس 
جح مسوم  ندیـسر  ارف  کیربت  نمـض  رئاز ، اب  وگتفگ  رد  يدازهب  یفطـصم  دوشن . ناشریگنابیرگ  یلکـشم  اـت  دـننک  يرادـهگن  تقد  اـب 

ترازو یگدـنیامن  رتـفد  هب  رتدوز  هچره  ار  عوضوم  دـیاب  دـننک ، مگ  ار  دوخ  ياههمانرذـگ  دیـسر  هک  یتروص  رد  یناریا  نارئاز  تفگ :
نارئاز زا  هتـشذگ ، ياهلاس  رد  هدمآ  شیپ  خـلت  ثداوح  هب  هراشا  اب  نینچمه  وا  دـنهد . عالطا  لیخدـلا » رـصق   » لته رد  عقاو  هجراخ  روما 

ساسارب هکنیا  هب  هراشا  اب  يدازهب  دننک . روبع  هدش  یشکطخ  ياهاج  اهعطاقت و  زا  ًامتح  طایتحا و  رتشیب  اهنابایخ  زا  روبع  ماگنه  تساوخ 
زا یخرب  يارب  هتـشذگ  ياـهلاس  رد  عوضوم ، نیا  دوزفا : دـننادیم ، رـصقم  ار  هداـیپ  رباـع  یگدـننار  ثداوـح  یمین  رد  ناتـسبرع ، نیناوـق 

رجنم یناریا  نارئاز  تافو  وضع و  صقن  هب  هنافسأتم  تامدص  نازیم  تلع  هب  دراوم ، یضعب  رد  هدرک و  داجیا  یقوقح  تالکـشم  نایناریا ،
یتح درک  هیـصوت  ناوناب  هژیو  هب  یناریا  نارئاز  هب  نینچمه  هرونم ، هنیدم  رد  هجراخ  روما  ترازو  یگدـنیامن  رتفد  تسرپرـس  تسا . هدـش 

ندشراوس زا  تساوخ  ناوناب  زا  يدازهب  دننک . هدافتسا  يدوعـس  ياهیـسکات  زا  رثکادح  یناریا و  تشگرب  تفر و  ياهـسیورس  زا  ناکمالا 
وا دـننکن . ددرت  دوخ ، ياهیناوراک  مه  اب  درم  مراحم  نودـب  اهبـش  ناکما ، دـح  ات  دـنزیهرپب و  ًادـج  شکرفاـسم  یـصخش  ياـهوردوخ  هب 

هچنانچ یناریا  نارئاز  تفگ : درک و  نایب  يدوعس  اب  یناریا  ياهفرط  نیب  طابترا  ار  هجراخ  روما  ترازو  یگدنیامن  رتفد  یلـصا  تیلوؤسم 
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یگدنیامن رتفد  اب  نفلت 8361970 ) اب  هنیدم  رد   ) ینفلت ای  يروضح  ار  عوضوم  دنناوتیم  دنوش ، یلکشم  راچد  ناتـسبرع  عابتا  ای  سیلپ  اب 
جح 25، ناتسبرع  هجراخ  روما  جح و  ياههناخترازو  يدوعس و  تاماقم  زا  رکشت  نمض  يدازهب  دنراذگب . نایم  رد  هجراخ  روما  ترازو 
رد لاسما  هک  یطابضنا  مظن و  ناتسبرع و  تاماقم  يراکمه  دوزفا : بسانم  تالیهـست  هضرع  یناریا و  نایجاح  هب  کمک  يارب   108 ص :

. دیاین دوجو  هب  يدوعس  یناریا و  ياهفرط  نیب  طابترا  رد  یصاخ  لکشم  نونکات  هک  تسا  هدش  بجوم  هناتخبشوخ  دراد ، دوجو  اهناوراک 
هیردیح تبرت  ناتـسرهش  یلاها  زا  يدابآ  ضیف  نابتـشد  یلع  یفوتم ، تفگ : هتـشذگ  ياهزور  رد  یناریا  کی  تشذگرد  هب  هراشا  اب  يو 

هدرپس كاخ  هب  عیقب  ناتـسربق  رد  هبنـشجنپ  زور  تشذگرد و  یبلق  یتحاران  تلع  هب  ًالامتحا  هنیدـم ، هب  دورو  ودـب  رد  هبنـشراهچ  هک  دوب 
. دش

جاّجح ناکسا  لکشم  هرابرد  ناتسبرع  جح  ریزو  نانخس 

تیلوؤسم ات  دراد  میمصت  ترازو  نیا  تفگ : ناتسبرع  جح  ریزو  یندم  دایا  ظاکع  همانزور  یسراف  همان  هژیو  تزاگ  يدوعس  شرازگ  هب 
هیهت یلصفم  شرازگ  هنیمز  نیا  رد  ترازو  دنک . راذگاو  جح  ياههثعب  يراکمه  اب  هفاوط  تاسسؤم  هب  هرابود  ار  جاجح  ياهنکسم  هراجا 

نآ زا  سپ  هک  دـیدرگ  میدـقت  جـح  یلاـع  نویـسیمک  هب  شرازگ  نیا  سپـس  تـسا . هدرک  یـسررب  قـیقحت و  دـیدج  متـسیس  نوـماریپ  و 
هب تسا  رارق  درک . یـسررب  ار  هلأسم  نیا  دـش ، لیکـشت  قیقحت  تراـظن و  تأـیه  جـح و  ترازو  روشک ، ترازو  فرط  زا  هک  ینویـسیمک 

: دوزفا نایاپ  رد  يو  ددرگ . لیوحت  ناریزو  ياروش  هب  دییأت  تروص  رد  ات  دوش  میدقت  جح  یلاع  نویسیمک  هب  هرابود  ار  هلأسم  نیا  يدوز 
داد رادشه  يرهش  نورب  لقن  لمح و  ياهتکرش  هب  ناتسبرع  جح  ترازو  نینچمه ، تسین .» يدیفم  شور  نارئاز ، ناکـسا  يزورما  شور  »

هسّدقم و رعاشم  هب  هک  دشاب  ییامنهار  سوبوتا  ره  هارمه  تسا  مزال  نینچمه  دـننکن . هدافتـسا  سوب  ینیم  زا  اهرهـش  نیب  رعاشم و  رد  هک 
سوبوتا زا 2500  شیب  اب  هنالاس  ناتـسبرع ، لقن  لمح و  تاسـسؤم  اهتکرـش و  هک  تسا  ینتفگ  دشاب . هتـشاد  لماک  ییانـشآ  اهرداچ  ّرقم 

. دنراد هدهع  هب  ار  اهرهش  رعاشم و  نایم  نارئاز  لقن  لمح و 

هدشمگ نارئاز  رانک  رد 

ییاباب خیش  ربکا  یلع  تسا . هدش  میسقت  فلتخم  هخاش  هس  هب  ناشتیلاعف  هک  دناهتسشن  رفن  هس  ود  هرونم ، هنیدم  داتـس  ياهقاتا  زا  یکی  رد 
. دوشیم یهدـنامزاس  دـحاو  نآ  رد  مه  يرگید  ياهراک  یلو  دوشیم ، هتخانـش  ییاوه  لقن  لمح و  ماـن  هب  هک  تسا  دـحاو  نیا  لوؤسم 

شخب هرابرد  يو  دراد . تراظن  مه  هدشمگ  يایـشا  دادـما و  ياهـشخب  راک  رب  تسا ، هنیدـم  هاگدورف  ياهتیلاعف  لوؤسم  هک  ییاباب  خـیش 
يد مجنپ  زا  هک  وا  مینک .» لزانم  اهلته و  یهار  یلکـشم  نیرتکچوک  نودب  ار  نارئاز  هک  تسا  نیا  ام  هفیظو  : » دیوگیم دوخ  تیلاعف  لوا 

جورخ هک  دنوشیم  هنیدم  دراو  ناریا  زا  لبق » هنیدم   » نارئاز دهدیم : همادا  هدرک ، زاغآ  ار  دوخ  راک  دعب  زور  ود  هدـش و  هنیدـم  دراو  هام 
تروص هنیدم  هاگدورف  زا  تسا  رارق  هک  ناریا  هب  دعب » هنیدم   » نارئاز تعجارم  ماگنه  هب  اما  تسین ، یتخـس  نادـنچ  راک  هاگدورف  زا  اهنآ 
نارئاز ياهزاورپ  تسا . رتشیب  ًالومعم  هک  دـشاب  یـصخشم  دـح  کی  رد  دـیاب  اهنآ  راب  نازیم  نوچ  دوشیم . تخـس  یمک  اـم  راـک  دریگ ،

اهامیپاوه خـیرات ، نیا  زا  سپ  دوشیم و  لماش  ار  زاورپ  ات 16  تعاس 15  ره 24  هک  دنیآیم  هنیدـم  تمـس  هب  ناریا  زا  يد  ات 21  یناریا 
هب زاورپ  هزاجا  ریا  ناریا  لبق  ياهلاس  ات  دـنیایب . هنیدـم  هب  سپـس  هتفر و  هکم  هب  ینیمز  هار  زا  دـعب ، هنیدـم  نارئاز  ات  دـنوشیم  هدـج  یهار 

ناتـسبرع هب  ریا  ناریا  ياهزاورپ  اب  مه  دصرد  هاجنپ  يدوعـس و  ییامیپاوه  زاورپ  اب  یناریا  نارئاز  دصرد  هاجنپ  الاح  اما  تشادن  ار  هنیدـم 
تـسا یلاس  ود  دیوگیم : هراب  نیا  رد  وا  تسا . هدشمگ  يایـشا  اب  طابترا  رد  ییاباب  خیـش  تیلاعف  رگید  شخب  دندرگیم . زاب  دـنیآیم و 

هتشاد دوخ  هدشمگ  يایشا  ندروآ  تسد  هب  يارب  يدیما  هنزور  دننکیم  مگ  يزیچ  هک  یناسک  ات  میاهداد  ناماس  رـس و  شخب  نیا  هب  هک 
يایشا رگا  ات  دننکیم  رپ  ار  رظن  دروم  ياهمرف  دنیآیم و  هثعب  نامتخاس  رد  داتـس  رتفد  هب  دننکیم  مگ  ار  دوخ  يایـشا  هک  يدارفا  دنـشاب .
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دیکأت هتکن  نیا  رب  لاح  نیع  رد  ییاباب  خیـش  میـشاب . هتـشادن  یلکـشم  ناشنابحاص  هب  لئاسو  ندنادرگ  زاب  يارب  دش  ادیپ  یتروص  هب  اهنآ 
جح رد  نوچ  دنـشوکب . دوخ  لاوما  ظفح  رد  هک  مینکیم  هیـصوت  نارئاز   110 ص : جح 25 ، هب  هتـشذگ  ياهلاس  هبرجت  قبط  هک  دنکیم 

، هارمه نفلت  هاجنپ  گرزب ، نادمچ  هاجنپ  زا : دنترابع  لبق  لاس  رد  هدشمگ  يایشا  دش . ادیپ  هدشمگ  يایشا  زا  یمک  دصرد  هتـشذگ  لاس 
کـچوک و كاـس  هد  اـهنت  نازیم  نیا  زا  هک  ناـموت  رازه  هدزیـس  يدوعـس و  لاـیر   1200 رـالد ، رازه و 600  هدزیـس  یتسد ، كاـس  دـص 

دارفا دادـما  داتـس  راک  رب  تراـظن  دـنکیم  تیلاـعف  نآ  رد  ییاـباب  خیـش  ربکایلع  هک  يرتفد  موس  هفیظو  دـش . ادـیپ  یناریا  لوپ  يرادـقم 
یلص لوسر  ترضح  رهطم  مرح  فارطا  هک  تسا  يدارفا  دادما  ام  تیلاعف  نیرتشیب  دیوگیم : هزوح  نیا  تیلاعف  هرابرد  وا  تسا . هدشمگ 

لمح و سیورـس  نداتفا  هار  اب  هچرگا  دیازفایم : ناگدشمگ  دادما  داتـس  لوؤسم  دنوشیم . مگ  رگید  سدقم  نکاما  رد  ای  هلآ  هیلع و  هللا 
لقتنم داتـس  هب  يدایز  ًاتبـسن  ياهـشرازگ  ام  دادـما  ياهتفیـش  زونه  لاح  نیا  اب  اما  هتفای  شهاک  هدـشمگ  دارفا  دادـعت  يرهـش  نورد  لـقن 
لزانم اهلته و  هب  ام  نارومأم  شالت  اب  هک  دندش  مگ  هنیدـم  هکربتم  نکاما  فارطا  رد  رفن  رازه  هد  ات  هن  دودـح  يزیچ  لبق  لاس  دـننکیم .

يدارفا اههدـشمگ  رتشیب  هکنآ  هب  هجوت  اب  میتشاد . هدـننک  هعجارم  یهجوت  لباق  دادـعت  مه  لاسما  دـندش و  ییامنهار  دوخ  رارقتـسا  لحم 
هب دنشاب و  هتـشاد  هارمه  ار  ییاسانـش  قاروا  امتح  دنورن ، ییاج  هب  اهنت  میهاوخیم  زیزع  نارئاز  هتـسد  نیا  زا  دنتـسه ، هلاس  داتفه  ات  هاجنپ 

سیئر دنـشاب . هتـشاد  یفاک  تقد  تسا ، هدش  نییعت  تشگزاب  ياهـسیورس  هب  ندـش  راوس  يارب  هک  یتعاس  اهناوراک و  ناریدـم  تارکذـت 
رد دـننادب  نامنانطومه  ات  دراذـگیم  ام  رایتخا  رد  نارئاز  یتحار  یهاـگآ و  يارب  ار  تاـعالطا  نیا  ناـیاپ  رد  هرونم  هنیدـم  دادـما  دـحاو 

ربمایپ رهطم  مرح  یلامش  علض  رد  رقتـسم  دادـما 1 : هورگ  دـننک . رارقرب  سامت  دادـما  ياههورگ  اب  هنوگچ  یقافتا  هنوگ  ره  زورب  تروص 
. بش هد  ات  حبص  تفه  تعاس  زا  یبآ  نهاریپ  و  ناریا » جاجح  دادما   » هتـشون دیفـس و  رتچ  اب  همـسجم )  ) امن بآ  ولج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نامز نامه   111 ص : جـح 25 ، رد  تاصخـشم و  نامه  اـب  عیقب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رهطم  مرح  نیب  رد  رقتـسم  دادما 2 : هورگ 
هب يرفن  ود  هورگ  نیا  داتـس .)  ) لیخدلا رـصق  لته  يدورو  ِرد  لباقم  نلاس و  لخاد  رد  رقتـسم  دادما 3 : هورگ  بش .) هد  ات  حبـص  تفه  )

یلخاد 144 و 288)  ) 8360176 و 8390708 هارمه 0501087119 ، ياهنفلت  دنتسه . نیعجارم  هب  ییوگخساپ  لوغشم  يزور  هنابـش  روط 
. تسا نارئاز  رایتخا  رد  زین 

جح یکشزپ  تأیه  ياههمانهژیو 

هوزج راهچ  لماش  هک  اههمانهژیو  نیا  درک . رشتنم  ار  ییاههمانهژیو  یتشادهب  لئاسم  اب  جاجح  ندرک  انـشآ  روظنم  هب  جح  یکـشزپ  تأیه 
لماـش تاوزج  نیا  تسا . هدـش  رکذـتم  یناریا  نارئاز  هـب  ار  یعمج  يدرف و  تشادـهب  لـئاسم  یتشادـهب و  مزـال  تاـکن  تـسا  هناگادـج 

یتسردنت هب  عتمت ،) جح  نارئاز  يارب   ) یتشادهب ياههیـصوت  اهناوراک ،) ناریدم  هژیو   ) عتمت جح  رد  اهناوراک  تشادهب  یتایلمع  يامنهار 
تأیه دـشابیم . اهناوراک ) ناکـشزپ  هژیو   ) روآماـیپ ناکـشزپ  یتسردـنت  و  اـهناوراک ) نویناـحور  هژیو   ) مینک کـمک  ادـخ  هناـخ  نارئاز 

تمالـس نیمـضت  هیاس  رد  تسا  جردنم  تاوزج  نیا  رد  هک  یتشادهب  ياههیـصوت  هب  هجوت  اب  جاجح  درک  يراودـیما  زاربا  جـح  یکـشزپ 
. دننک هبرجت  ار  ینیریش  يونعم  رفس  ناور ، مسج و 

هثعب یمومع  ینارنخس  هسلج 

نأشلا میظع  ربمایپ  اب  تعیب  دیدجت  ینامیا و  ياههینب  تیوقت  يارب  یتصرف  ار  یحو  نیمزرس  رد  روضح  یتئارق  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح 
یگدـنز گرزب  تصرف  نیا  زا  نتفرگ  هرهب  هب  ار  ادـخ  هناخ  نارئاز  هجوت  تسناد و  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  مالـسا و 

رد يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  تاـعامتجا  نلاـس  رد  يوبن و  مرح  نارئاز  زا  نت  اهدـص  عمج  رد  زورما  حبـص  هک  يو  درک . بلج  دوخ  يارب 
يوبن و مرح  نارئاز  هک  درک  يراودیما  راهظا  دیکأت و  جح  ياهدرواتـسد  ظفح  ندنام و  یجاح  تیمها  رب  تفگیم ، نخـس  هرونم  هنیدم 
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میرک نآرق  ياهدومنهر  هب  لمع  يو  دننامب . یقاب  راوتسا  مهم  نیا  يادا  رب  دننک و  ادا  تقو  لّوا  رد  ار  زامن  هضیرف  دنناوتب  مارحلا  هللا  تیب 
جح هب  میرک ، نآرق  تیروـحم  رب  جـح  هضیرف  ماـجنا  هـک  درک   112 ص : جـح 25 ، دـیکأت  درمـشرب و  رادافو  تما  ياههناشن  هلمج  زا  ار 
رافک اب  هلباقم  رد  ناناملـسم  ياهیزوریپ  هرابرد  یتایاور  نایب  هب  نینچمه  یتئارق  ياقآ  دیـشخب . دهاوخ  يرتشیب  یگدنلاب  توارط و  لاسما 

نایناهج خر  هب  ار  ناناملـسم  يدـنمناوت  رادـتقا و  زا  يدامن  جـح  هک  درک  دـیکأت  تخادرپ و  كدـنا  یناسنا  يورین  تاـناکما و  دوجو  اـب 
داجیا يارب  نانمشد  شالت  ربارب  رد  مالسا  يایند  يرترب  هب  شیوخ ، دوجو  رد  ینامیا  ياههینب  تیوقت  نمـض  ادخ  هناخ  نارئاز  دشکیم و 

دنچ زا  توعد  اب  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  ناـمتخاس  رد  هنیدـم  هکم و  رد  هلاـسره  هک  تسا  ینتفگ  دـنوشیم . فقاو  ناـنآ  نیب  رد  بعر 
ۀجح دـنیوگیم . نخـس  مدرم  يارب  اناوت  نانارنخـس  نآ  رد  هک  دوشیم  اپرب  هباطخ  ظعو و  ینارنخـس و  مسارم  یناریا ، نارئاز  زا  ناوراـک 
هثعب لاسما  یمومع  تاسلج  نانارنخـس  زا  دعب ، هنیدم  عطقم  يارب  نایمـشاه  رتکد  مالـسالا  ۀـجح  و  لبق ، هنیدـم  عطقم  رد  یتئارق  مالـسالا 

. دوشیم ماجنا  نآ  ساـسا  رب  مسارم  نیا  هک  تسا  هدرک  میظنت  یلمعلاروتـسد  تاـسلج  هنوگ  نیا  يرازگرب  يارب  یمومع  طـباور  دـندوب .
113 ص : جح 25 ،

هدعق يذ  هبنشود 22 

هراشا
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رحس هکبش  اب  هیقف  ّیلو  هدنیامن  هبحاصم 

هثعب لاسما ، جـح  رد  میرک  نآرق  نداد  رارق  روحم  صوصخ  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  ياهنماخ  هللا  ۀـیآ  ترـضح  دـیکأت  لاـبند  هب 
اب هرونم  هنیدم  رد  هک  ییوگتفگ  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  تسا . هدید  كرادت  هنیمز  نیا  رد  ار  عونتم  همانرب  تسیب  دودح  يربهر  مظعم  ماقم 

نآرق و تاقباسم  يرازگرب  هرونم ، هنیدم  همرکم و  هکم  رد  فلتخم  ياهشیامه  يرازگرب  زا  داد ، ماجنا  رحـس  یللملا  نیب  هکبـش  راگنربخ 
ریـسفت هب  اهناوراک  نویناحور  تیلاعف  زا  یـشخب  صاصتخا  نآرق ، ياهدومنهر  هب  رئاز  هیرـشن  زا  ییاهـشخب  صاصتخا  ینآرق ، ياهلودـج 

ياقآ درب . مان  اههمانرب  نیا  زا  یخرب  ناونع  هب  نآ ، متخ  نآرق و  اب  رتشیب  سنا  روظنم  هب  توـالت » رطع   » روشورب هیهت  میرک و  نآرق  تاـیآ 
نارئاز نیب  رد  نآرق  یناوخور  تیوقت  يارب  ییاههمانرب  هژیو  لیلجت و  ینآرق  ياههرهچ  زا  لاسما ، جح  ياهناوراک  رد  تفگ : يرهش  ير 

جح 25، تافآ  اب  هزرابم  هار  نیرتهب  ار  میرک  نآرق  هب  لسوت  دوخ ، نانخـس  زا  يرگید  شخب  رد  يو  دوشیم . رازگرب  اهناوراک  لخاد  رد 
ندرک یثنخ  هار  نیرتبسانم  میرک ، نآرق  نطاب  رهاظ و  اب  رتشیب  هچره  سنا  هب  ناناملسم  هیصوت  دوزفا : تسناد و  برغ  یگنهرف   114 ص :

ناناملـسم یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  برغ  یگنهرف  مجاـهت  رثا  ًارهق  دوش ، رتـشیب  سنا  نیا  هچره  اریز  تسا . برغ  یگنهرف  مجاـهت 
میرک و نآرق  هب  لسوت  اب  ناوتیم  ار  یحور  یقالخا و  ياهیرامیب  عاونا  یعامتجا و  يدرف و  ياهدرد  همه  دیدرت ، نودـب  دوشیم و  رتمک 

میظع ربمایپ  ياهدومنهر  ساسا  رب  اعد  تباجتسا  ياهطرش  دروم  رد  يو  زا  رحس  هکبش  راگنربخ  درک . فرطرب  نآ  تینارون  زا  ندرب  هرهب 
، نادنمتـسم قوقح  تخادرپ  لالح ، ياذـغ  زا  ناشیا  هک  درک  لاؤس  مالـسلا  مهیلع  راوگرزب  نآ  تیب  لـها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نأـشلا 
زا جاجح  هیمهـس  نییعت  صوصخ  رد  نینچمه  ناشیا  درب . مان  اـعد  تباجتـسا  مزاول  زا  ار  بلق  روضح  لاـعتم و  دـنوادخ  هب  قیمع  تفرعم 

تسا و هدش  میسقت  روشک  ره  تیعمج  تبسن  هب  جاجح  رامش  یمالسا ، سنارفنک  نامزاس  هبوصم  ساسا  رب  تفگ : ناتسبرع  تلود  يوس 
ات دـننک  نیکمت  هدـش  نییعت  هیمهـس  زا  دـیاب  اـهروشک  همه  درادـن ، ار  جاـجح  زا  يرتشیب  رامـش  شریذـپ  تیفرظ  ناتـسبرع ، هکنیا  هب  رظن 

ناناملـسم ریاس  دهاوخیمن  زین  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دنیآرب و  جح  هب  طوبرم  لئاسم  هرادا  هدهع  زا  دـنناوتب  يدوعـس  تلود  نالوؤسم 
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يدنمناوت شیازفا  يارب  یساسا  لماع  ود  ار  هملک  تدحو  یقیقح و  مالسا  هب  کسمت  جح ، رد  هیقف  یلو  هدنیامن  دنریگب . رارق  هقیضم  رد 
هناخ رانک  زا  دـیاب  مالـسا  تما  هملک  تدـحو  هدرتسگ و  غیلبت  تفگ : درمـشرب و  مالـسا  نانمـشد  همجه  اب  هلباقم  تهج  ناملـسم  ياهتلم 

، دنریگ رارق  مه  رانک  رد  دنراذگب و  رانک  ار  دوخ  تافالتخا  دنناوتب  دـنراد  رایتخا  رد  هک  یتاناکما  اب  ناناملـسم  رگا  دوش و  زاغآ  دـیحوت 
ییاراد و لواپچ  فده  اب  نانمشد  هنیرید  هسیسد  ار  ناناملـسم  نایم  هقرفت  يو  دنـشاب . هتـشاد  تدایـس  ناهج  لک  رب  دنناوتیم  یگداس  هب 
. دـننک رثا  یب  ار  نمـشد  هئطوـت  هملک ، تدـحو  ظـفح  مالـسا و  هب  کـسمت  اـب  تساوـخ  ناناملـسم  زا  تسناد و  مالـسا  ياـیند  تاـناکما 

تلم هیلع  نانمـشد  هنایذوم   115 ص : جـح 25 ، تاکرح  اهتمهت و  صوصخ  رد  یلاؤس  هب  خـساپ  رد  ادـخ  هناـخ  یناریا  نارئاز  تسرپرس 
اهنت هن  هدمآرد ، زازتها  هب  ِمچرپ  نیا  تسا و  قطنم  وریپ  لداعتم و  بان ، مالـسا  رادمچرپ  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  تفگ : ناریا  ناملـسم 

، ناریا ناملـسم  تلم  يوـس  زا  هدـش  یفرعم  مالـسا  هک  دـناهتفایرد  مالـسا  نانمـشد  دراد و  هبذاـج  ناـیناهج  يارب  هکلب  مالـسا  تـما  يارب 
زا زج  يزیچ  یمالـسا ، يروهمج  هیلع  نمـشد  هنایذوم  ياهتکرح  اهتمهت و  زا  فده  نیاربانب  دشاب . مالـسا  تما  تدحو  روحم  دـناوتیم 

يروهمج هیلع  راشف  لامعا  يارب  ياهناهب  ناریا ، ياهتـسه  يژرنا  هلأسم  ندش  حرطم  تسین . مالـسا  ناهج  رد  هدنپت  بلق  نیا  نتخادنا  راک 
یـسرزاب تاـناکما  همه  لـیلد ، نیمه  هب  تسا و  نآ  ندروآ  تسد  هب  یپ  رد  هن  دراد ، زاـین  متا  بمب  هن  ناریا  تـلم  تـسا . ناریا  یمالـسا 

دوجو ناریا  رد  نآ  یعقاو  يانعم  هب  یمالـسا  يروهمج  هک  یماـگنه  اـت  اـما  تسا ، هدـش  مهارف  ياهتـسه  يژرنا  یللملا  نیب  سناژآ  يارب 
لها يوس  زا  مالـسا  تما  يرگنـشور  ناوج و  لسن  يزاس  هاگآ  يرهـش  ير  ياقآ  دـش . دـهاوخ  حرطم  زین  تسد  نیا  زا  ییاهتمهت  دراد ،

هیصوت ادخ  هناخ  یناریا  نارئاز  هب  وگتفگ  نیا  ینایاپ  شخب  رد  تسناد و  مالـسا  نانمـشد  ياههئطوت  ندش  یثنخ  رد  یمهم  لماع  ار  رکف 
يونعم يدام و  روما  ماوق  دوخ و  یگدنزاس  يارب  تصرف  نیا  زا  دنرامش و  تمینغ  ار  نیفیرـش  نیمرح  رد  روضح  هاتوک  تصرف  هک  درک 

. دنربب یفاک  هرهب  تیرشب  مالسا و  تما 

هّدج هب  دعب  هنیدم  عطقم  یناریا  ناوراک  نیتسخن  دورو 

رارق یّلحم  تاماقم  میرکت  لابقتـسا و  دروم  دندش و  هّدـج  هاگدورف  دراو  هبنـشود  زورما  ناریا  دـعب  هنیدـم  عطقم  نارئاز  ناوراک  نیتسخن 
. دش ادها  نانآ  هب  یّلحم  تاماقم  بناج  زا  ییایاده  دنتفرگ و 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  عجارم  ياههثعب  ياضعا  رادید 

نیا رد  دـندرک . وگتفگ  رادـید و  هیقف  ّیلو  هدـنیامن  اب  هنیدـم  رد  هناگادـج  دـیلقت ، عجارم  ياههثعب  ياـضعا  زورما ، رهظ  زا  دـعب  حـبص و 
ماما یئابطابط  نایاقآ ، تارـضح  هلمج  زا  يربهر  مظعم  ماقم   116 ص : جح 25 ، هثعب  رد  رـضاح  ناملاع  یخرب  و  یناهرز ، ياقآ  اهرادید 
ینت و  یناحور ، يانشآ  هرهچ  یتئارق  مالسلا ، اهیلع  هموصعم  ترضح  ناتـسآ  تیلوت  يدوعـسم  دزی ، هعمج  ماما  یقودص  ناهفـصا ، هعمج 

ۀیآ ترضح  هثعب  هبنشود 1 . حبـص  فلا ) زا : دندوب  ترابع  بیترت  هب  هدننک  تاقالم  ياههثعب  دنتـشاد . روضح  زین  هثعب ، نالوؤسم  زا  دنچ 
هثعب ضایف 5 . هللا  ۀیآ  ترـضح  هثعب  یناتـسیس 4 . هللا  ۀیآ  ترـضح  هثعب  یلیبدرا 3 . يوسوم  هللا  ۀـیآ  ترـضح  هثعب  ینارکنل 2 . لـضاف  هللا 

نیدلازع دیـس  هللا  ۀیآ  ترـضح  هثعب  هبنـشود 1 . رـصع  يزاریـش ب ) مراکم  هللا  ۀیآ  ترـضح  هثعب  یناگیاپلگ 6 . یفاص  هللا  ۀـیآ  ترـضح 
جح 25، يدورهاش  دّمحم  دیس  هللا  ۀیآ  ترضح  هثعب  یعناص 4 . هللا  ۀیآ  ترضح  هثعب  ینادمه 3 . يرون  هللا  ۀیآ  ترضح  هثعب  یناجنز 2 .

117 ص :

هدعق يذ  هبنش 23  هس 

هراشا
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هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  عجارم  ياههثعب  ياضعا  رادید  همادا 

هب زورما  حبـص  رد  هدننک  رادید  ياههثعب  دندرک . رادید  هیقف  ّیلو  هدنیامن  اب  زین  هبنـش  هس  زورما  حبـص  عجارم  ياههثعب  ياضعا  زا  یعمج 
هثعب يزیربت 4 . هللا  ۀیآ  ترضح  هثعب  يرئاح 3 . هللا  ۀیآ  ترضح  هثعب  یناجنز 2 . يریبش  هللا  ۀیآ  ترضح  هثعب  . 1 زا : دندوب  ترابع  بیترت 

تاقییـضت هب  یگمه  ًاـبیرقت  دـیلقت  عجارم  ياـههثعب  ياـضعا  تاـسلج ، نیا  رد  تجهب  هللا  ۀـیآ  ترـضح  هثعب  میکح 5 . هللا  ۀـیآ  ترـضح 
یتح و  دندوب ، هنیمز  نیا  رد  جح  نامزاس  هثعب و  ِلجاع  مادقا  ِناهاوخ  ضرتعم و  میدرک - هراشا  رتشیپ  هک  عیقب - رما  رد  يدوعـس  نارومأم 
ۀجح نینچمه  دـنوش . فّرـشم  عیقب  هب  دناهتـسناوتن  اهزور  یخرب  یناج  ررـض  فوخ  دـیدش و  ماحدزا  تلع  هب  دـنتفگیم  نانآ  زا  یـضعب 

میوریم و هنیدم   118 ص : جح 25 ، زا  ام  دنیوگیم : ترسح  اب  دننیبیم  ارم  هک  یناریا  رئاز  ناوناب  یخرب  : » تفگ رکسع  یضاق  مالـسالا 
هب هک  يرادید  رد  هراب  نیا  رد  تفگ : خساپ  رد  ترایز  جح و  نامزاس  سیئر  یناهرز  دمحا  دیـس  ياقآ  تسا .» هدـیدن  ار  عیقب  ناممـشچ 
دنک لح  يریگیپ و  ار  عوضوم  هک  داد  دعاسم  لوق  يو  مدرک . هرکاذم  يو  اب  متشاد ، هللادبع  ریما  اب  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ریزو  قافتا 

هناهب هک  تساوخ  ام  زا  هناعضاوتم  رایسب  ینحل  اب  يو  نینچمه  دشاب . عوضوم  ریگیپ  داد  روتسد  یناسر  عالطاو  گنهرف  ریزو  هب  اجنامه  و 
: دوزفا و  تسا ؟ تشادهب  تیاعر  فلاخم  هکنیا  اب  دیرادیمرب  ار  عیقب  ياهکاخ  ارچ  امـش  تفگیم : و  میهدن ، بصعتم  ِنویطارفا  تسد  هب 

ناریا هب  ملاس  ار  نارئاز  هک  دیـشاب  بظاوم  امـش  دـشاب . هدرک  ریجا  یناریا  نارئاز  هب  ندز  هبرـض  يارب  ار  یناسک  لیئارـسا  مهدیم  لامتحا 
مالـسالا ۀجح  تیناسنا . هن  نید و  هن  دنراد  لقع  هن  دنزادنیب ، ییادج  امـش  ام و  نیب  دـنهاوخیم  دـنریگرد و  ام  اب  هک  یناسک  دـینادرگرب .

ادرف ات  رگا  دیراذگب و  نایم  رد  وا  اب  ار  عوضوم  دیریگب و  تقو  هنیدـم  ریما  زا  امـش  دـنتفگ : یناهرز  ياقآ  هب  زین  يرهـش  ير  نیملـسملاو 
ياقآ دـنک . لابند  ار  هیـضق  ات  متفرگ  سامت  زین  ناریا  ریفـس  یقداص  ياقآ  اب  نم  تشون . مهاوخ  هللادـبع  ریما  هب  ياهمان  زین  نم  دـشن ، لح 

ار لکشم  دناهداد  لوق  ماهدرک و  تبحص  روشک  ریزو  ماقم  مئاق  فیان  نب  دمحا  ریما  يو  رـسپ  اب  فیان  ریما  دوبن  ببـس  هب  تفگ : یقداص 
هدرک و وگتفگ  هنیدم  هطرش  سیئر  اب  زورما  هنیدم  داتس  سیئر  ناینیما  ياقآ  دنتفگ : يرهش  ير  ياقآ  هبنش  هس  زور  حبـص  دننک . فرطرب 

ناریا ترافس  اب  سلجملا  یف  یناهرز  ياقآ  هبنش  هس  حبص  هسلج  رد  تسا .» هدیـسرن  ام  هب  يروتـسد  هنیمز  نیا  رد  زونه  : » تسا هتفگ  يو 
نیا رد  عیقب ، عوضوم  رب  هوـالع  تسا .» عوضوم  ندرک  لاـبند  هنیدـم و  هب  فّرـشت  هناتـسآ  رد  ریفـس  : » تفگ تفرگ و  ساـمت  ضاـیر  رد 

لاسما نوچو  تفرگ  رارق  ثحب  دروم  زین  لاسما  رد  هدـمآ  دوجو  هب  تارییغت  هب  هجوت  اـب  تارمج  یمر  یهقف  مکح  یگنوگچ و  تاـسلج 
هرابرد ییاهـشرازگ  اهنت  دناهدرکن و  هدـهاشم  ار  نآ  نونکات  زین  راّضح  زا  کی  چـیه  تسا و  ینونک  لکـش  هب  تارمج  یمر  هبرجت  نیلوا 

هک داد  روتسد  يرهش  ير  ياقآ  نینچمه  هسلج ، نیا  رد   119 ص : جح 25 ، دنام . یقاب  نانچمه  عوضوم ، ِتاماهبا  یخرب  دناهتفایرد ، نآ 
. دـنورب هرجـش  دجـسم  هب  مارحا  يارب  هـلحرم  ود  رد  نارئاز  زور  ره  هرجـش ، دجـسم  رد  داـیز  ماـحدزا  زا  زیهرپ  يارب  ناـکما  تروـص  رد 

توعد رد  مه  اب  اههثعب  همه  تسا  رتهب  دریگیم . يدایز  تقو  هباشم  ثحابم  نانخـس و  اب  هناگادـج  روط  هب  اـههثعب ، رادـید  هک  میازفایم 
. رگیدکی اب  اهنآ  رادید  مه  دوب و  دهاوخ  هیقف  ّیلو  هدنیامن  اب  رادید  مه  هک  دننک  تکرش  اجکی  یّماع 

یتئارق ياقآ  ياههتکن 

هلمج زا  درکیم . مرگ  ار  لفحم  یتئارق  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  ياههفیطل  ینآرق و  ياههتکن  هاـگهگ  اـههثعب ، رادـید  هسلج  رد 
ترـضح ياهاعد  دروم  هس  رد  اًلثم  دـنکیم ؛ باجتـسم  رییغت  قییـضت و  هعـسوت و  حالـصا و  اب  ار  اهاعد  یهاگ  لاعتم  دـنوادخ  تفگیم :

هب ماقم  نیا  هب  شاهیرذ  لوصو  صوصخ  رد  دیسر ، تماما  ماقم  هب  هکنیا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  فلا ) مالـسلا : هیلع  میهاربا 
مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  ب ) قییضت .) ِلاثم  « . ) 2 « » نیملاظلا يدهع  لانی  ال  : » دومرف دنوادخ  « 1 «. » یتیّرذ نمو  : » درک ضرع  دنوادخ 
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درکن و نمآ » نم   » هب رـصحنم  ار  لها  قزر  لاـعتم  دـنوادخ  « 3 «. » رخـالا موـیلا  هللااـب و  مهنم  نما  نم  تارمثلا  نم  هلهأ  قزراو  : » درک اـعد 
مهمّلعیو کتایا  مهیلع  اولتی  مهنم  ًالوسر  مهیف  ثعباو  اّنبر  : » درک اعد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ج ) «. 4 « » اًلیلق هعتّمُأف  رفک  نمو  : » دومرف

جح 25، ثیدح  رد  و  « 6 « » ۀمکحلاو باتکلا  مهمّلعی  مهیّکزی و  هتایآ و  مهیلع  اولتی  : » دومرف دـنوادخ  « 5 «. » مهیّکزی ۀمکحلا و  باتکلا و 
«. میهاربإ یبأ  ةوعد  انأ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  فیرش   120 ص :

ملاعلا هکبش  اب  هیقف  ّیلو  هدنیامن  هبحاصم 

لیئارسا تسرپداژن  میژر  رگا  تفگ : ملاعلا  ینویزیولت  هکبش  اب  هبحاصم  رد  يرهـش  ير  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  بش ، هبنـش  هس 
يایند رد  یگناگدنچ  فالتخا و  زا  يرهـش  ير  ياقآ  درک . دهاوخن  محر  ناملـسم  ياهتلم  زا  یکی  چیه  هب  دنک ، ادـیپ  تردـق  تصرف و 

: درک دیکأت  درب و  مان  نیطسلف  مولظم  تلم  هیلع  اهمتس  تایانج و  عاونا  باکترا  هب  لیئارسا  يرجت  رد  یساسا  لماع  کی  ناونع  هب  مالـسا 
دهاوخن ار  ناناملسم  هب  ییوگروز  تردق  يرابج  تلود  چیه  دننک ، هدافتـسا  دوخ  یگنهرف  یـسایس و  يدام ، تاناکما  زا  ناناملـسم  رگا 

زا دـناهدمآ و  مه  درگ  شخب  تدـحو  روـحم  هس  ناوـنع  هب  ناـشلا  میظع  ربماـیپ  میرک و  نآرق  فیرـش ، هـبعک  لوـح  ناناملـسم  تـشاد .
جح مایپ  نیرتاسر  نیرتنشور و  دراد ، مالـسا  يایند  هک  یطیارـش  نیا  اب  دنرادروخرب . زین  میظع  ریاخذ  ناوارف و  يونعم  يدام و  تاناکما 

لیکشت ار  دحتم  ياپورا  دوخ ، يداصتقا  یـسایس و  عفانم  هب  یبایتسد  يارب  اپورا  تسین . یگچراپکی  تدحو و  زج  يزیچ  ناناملـسم  يارب 
رد یمالـسا و  بالقنا  تکرب  هب  دنـشاب . دحتم  ثیح  ره  زا  دیاب  رتشیب ، تدـحو  ياههنیمز  زا  يرادروخرب  لیلد  هب  ناناملـسم  تسا و  هداد 

، يدوعـس نالوؤسم  رارقا  هب  یمالـسا و  بالقنا  مظعم  ربهر  تیادـه  یمیهاربا و  جـح  هدـننک  ایحا  ناونع  هب  لحار  ماما  ياـهدومنهر  وترپ 
میرک نآرق  جـح ، یگنهرف  یغیلبت و  ياهتیلاعف  روحم  هک  لاسما  میراودـیما  دـننکیم . رازگرب  ار  جـح  نیرتمظنم  نیرتهب و  یناریا  جاجح 
تما تدحو  زمر  ار  هبعک  ناناملـسم و  يونعم  يدام و  لماکت  هیام  ار  جح  يو  میـشاب . هتـشاد  جح  زا  یبولطم  يرادرب  هرهب  میناوتب  تسا ،
هملک تدـحو  يرایـشوه و  تیوقت  ظفح و  هب  ناهج  ناملـسم  ياهتلم  يارب  جـح  ماـیپ  درک : دـیکأت  تسناد و   121 ص : جح 25 ، مالسا 

هب جـح  هرگنک  رگا  تسا و  ناهج  مدرم  روما  همه  یـشخب  ناماس  ماوق و  هیام  ادـخ  هناخ  تسا . سانلل  مایق  جـح  هفـسلف  دوشیم . هصـالخ 
نیرکفتم املع و  تمه  يو  درک . دهاوخ  لح  ار  نایناهج  تالکشم  هکلب  مالسا ، ناهج  تالکـشم  اهنت  هن  دوش ، رازگرب  نآ  یعقاو  يانعم 

بصعت و رجحت ، زا  هک  ییاـملع  نیرکفتم و  تفگ : درمـشرب و  یمالـسا  تـما  هـملک  تدـحو  مـهم  ياـهرازبا  زا  یکی  ار  مالـسا  زوـسلد 
یگچراپکی تدحو و  هب  كرتشم  عفانم  زا  عافد  يارب  ار  مالـسا  يایند  دنناوتیم  رگیدکی  يرکفمه  اب  دـنرود ، هب  ناگناگیب  هب  یگتـسباو 

مهم روـحم  جـح  دوـشیم . رازگرب  فدـه  نیمه  هب  یباـیتسد  يارب  زین  همرکم  هکم  رد  یمالـسا  بهاذـم  بـیرقت  شیاـمه  دـنناوخب و  ارف 
نیمه هب  تسا و  مالسا  تما  عفن  هب  دنوش ، کیدزن  مه  هب  روشک  ود  نیا  هچره  تسا . ناتسبرع  ناریا و  ياهتلود  تلم و  ود  ندش  کیدزن 
مظعم ماقم  هثعب  رد  بناجنیا  تیلوؤسم  تدم  رد  دنتسه و  روشک  ود  طباور  شرتسگ  هب  ندز  هبرـض  ددص  رد  مالـسا  تما  نانمـشد  تلع 

. تسا هتفای  دوبهب  طباور  نیا  زین  يربهر 

همرکم هکم  هب  هّرونم  هنیدم  زا  یناریا  نارئاز  تمیزع  عورش 

مازعا 26 اب  همرکم  هکم  هب  لبق  هنیدم  یناریا  نارئاز  مازعا  تفگ : رئاز  اب  وگتفگ  رد  هنیدم  داتـس  يرهـش  نورب  لقن  لمح و  لوؤسم  زورما 
هکم دـصقم  هب  هرونم  هنیدـم  زا  رئاز ) رازه و 400  جـنپ  ات  رازه  راهچ  لـماش   ) یناریا ناوراـک  ات 32  نیب 20  هنازور  دـش و  زاغآ  ناوراـک 

زا شیپ  تعاس  کـی  ًاـمتح  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  ناـشيزیرهمانرب  درک  هیـصوت  اـهناوراک  ناریدـم  هب  ییاـضر  دـننکیم . تکرح  همرکم 
ار دجـسم  نیا  دـنناوتب  نارئاز  مه  دوش ، يریگولج  هرجـش  دجـسم  رد  نارئاز  یمگردرـس  زا  مه  ات  دنـشاب  هرجـش  دجـسم  رد  اوه  یکیرات 
زا شیپ  اهناوراک  ناریدـم  تسا  مزال  روظنم ، نیا  يارب  دـنوش . هکم  مزاـع  عقوم   122 ص : جح 25 ، هب  دـنناوتب  مه  دـننک و  ترایز  بوخ 
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يریگراب يارب  عقومب  ار  اهسوبوتا  ات  دنشاب  رضاح  جاجح  بتکم  رد  اهسوبوتا ، نتفرگ  لیوحت  یسررب و  يارب  زور  ره  حبص  تشه  تعاس 
بتکم مزاع  اههمانرذگ  نتفرگ  يارب  نارئاز ، هارمه  هب  هدراهچ  تعاس  رثکادح  تساوخ  اهناوراک  ناریدـم  زا  نینچمه  وا  دـنربب . اهلته  هب 
یبونج علض  رد  هرجش  دجسم  هب  ندیسر  زا  سپ  یناریا  ياهسوبوتا  ریخا ، تاونس  همانرب  قبط  دنوش . هرجش  دجـسم  مزاع  سپـس  جاجح و 

. دنوشن مگردرس  اهسوبوتا  ندرک  ادیپ  يارب  دجسم ) نیا  فلتخم  عالضا  دایز  تهابش  هب  هجوت  اب   ) جاجح هک  دنوشیم  رقتسم  دجسم  نیا 
زاین دروم  لاگنچ  قشاق و  نان و  یفاک ، بآ  نتشادرب  رب  هوالع  دننک و  افتکا  اهـسوبوتا  رد  دوجوم  بآ  هب  دیابن  اهناوراک  ناریدم  نینچمه 
دورو زا  شیپ  دیاب  نارئاز  دوشیم و  عیزوت  هرجش  دجسم  یبونج  علض  رد  رقتـسم  نویماک  ود  زا  یناریا  نارئاز  ياذغ  دننک . هیهت  ار  نارئاز 

هداد اهناوراک  هب  رفن ، لهچ  ره  رثکادح  يانبم  رب  اهـسوبوتا  لاسما ، دنریگب . لیوحت  فرـصم  رابکی  فورظ  رد  ار  دوخ  ياذـغ  دجـسم ، هب 
ناـیاپ هجح  يذ  مجنپ  اـی  مراـهچ  همرکم ، هکم  هب  نارئاز  مازعا  دـنکیمن و  لـمح  رئاز  لـهچ  زا  شیب  یـسوبوتا  چـیه  نیارباـنب  دوشیم و 

رابکشا ینامشچ  اب  ار  هرونم  هنیدم  عیقب ، همئا  ترایز  ترسح  زا  هدنکآ  هدرسفا و  ییاهلد  اب  یناریا  رئاز  نانز  زا  نت  نارازه  دباییم *** .
هرجـش دجـسم  یهار  هروـنم ، هنیدـم  رد  هزور  تشه  یتماـقا  ندرک  يرپـس  زا  سپ  یناریا  نارئاز  دـننکیم . كرت  هـمرکم  هـکم  يوـس  هـب 

همئا ربمایپ و  رهـش  اب  عادو  نامز  نارئاز  يارب  تاظحل  نیرتتخـس  نایم  نیا  رد  دـنوش و  مرحم  همرکم  هکم  هب  تمیزع  يارب  اـت  دـنوشیم 
نارئاز و ياهلد  دننک ، هدامآ  يوبن  مرح  ترایز  نیرخآ  يارب  ار  دوخ  هک  دـنکیم  مالعا  نارئاز  هب  ناوراک  ریدـم  یتقو  تسا . عیقب  مولظم 
اب یظفاحادخ  رادید  دناهدیشک ، راظتنا  عیقب  همئا  ترایز  جح و  رفس  يوزرآ  رد  اهلاس  هک  اهنآ  يارب  دزیریم . ورف  رئاز  نانز  همه  زا  شیب 
هک یناوناب  تساسرف . تقاط  تخس و  یلیخ  دناهدیمرآ ، اجنآ  رد  هعیـش  مولظم  ماما  راهچ  هک  یناتـسربق   123 ص : جح 25 ، يوبن و  مرح 
هب ار  اهنآ  شاینارون ، یمارگ و  دنزرف  راهچ  مالسا و  گرزب  يوناب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نآ  تخد  مالـسا و  مرکم  لوسر  هب  قشع 
نآ ورگ  رد  ار  لد  هک  ییاـج  زا  ندـش  ادـج  تسا  تخـس  هچ  دـننک و  عادو  اـهوزرآ  رهـش  اـب  دـیاب  کـنیا  تسا ، هدـناشک  نیمزرـس  نیا 

يروآدای فوعـشم  ار  رمع  یقاب  ات  دنربیم  راگدای  هب  دوخ  اب  ار  هرونم  هنیدم  رد  روضح  ياههظحل  هظحل  يوبن ، مرح  نارئاز  دناهتـشاذگ !
مرح راوج  رد  نانآ  هاگمارآ  یهار  عیقب  همئا  نابـساپ  کئالم  هاـگراب  يوس  هب  یهار  نتفاـی  هب  دـیما  اـب  ار  زور  ره  رئاز  ناوناـب  دنـشاب . نآ 
زاب نادرم  يور  هب  یقیاقد  يارب  طقف  ار  هار  هک  دـندشیم  هجاوم  ینارومأم  دـیدش  يریگتخـس  تعنامم و  اب  راب  ره  اما  دـندشیم ، يوبن 

اهدص دنتشگیم . زاب  شیوخ  ناکسا  لحم  هب  هتسشن  کشا  هب  ینامشچ  اب  ترایز و  قیفوت  زا  نوزحم  هتسکش و  یلد  اب  نانز  دندرکیم و 
رارق عیفش  دنتشادیم ، تسود  رمع  هشیمه  هک  ار  اهنآ  دننکیم و  اوجن  دوخ  اب  دناهتـشاذگ و  عیقب  ياهراوید  هب  رـس  هک  یلاح  رد  نز  رئاز 

تیمولظم زا  هبعک  يادخ  اب  ات  دنوریم  هکم  هب  رابکشا  ینامشچ  اب  عیقب  رادید  نودب  نانآ  دنشاب . شیوخ  ياعد  ققحت  هطساو  ات  دنهدیم 
. دنربیم تاغوس  ار  همطاف  رطع  هنیدم  زا  اما  دنباییمن ، ار  تیب  لها  هدشمگ  رهطا  يارهز  ربق  لوسر  هنیدم  رد  رئاز  نانز  دنیوگب . عیقب 

هثعب یگنهامه  ياروش  هسلج  نیمود 

تأیه سیئر  تراـیز ، جـح و  ناـمزاس  سیئر  زین  و  فلتخم ، ياـهتنواعم  روضح  اـب  هثعب ، یگنهاـمه  ياروش  هسلج  نیمود  بش  هبنـش  هس 
لئاسم دش و  رازگرب  يرهـش  ير  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  رتفد  رد  امیـس ، ادـص و  هورگ  لوؤسم  ّتنـس ، لها  دـحاو  لوؤسم  یکـشزپ ،

دش عقاو  ثحب  دروم  یگنهرف  هتیمک  لیکـشت  هدنیآ و  هعمج  بش  لیمک  ياعد  يرازگرب  یگنوگچ  هکم ، هثعب  یگدامآ  هلمج  زا  یفلتخم 
جح 25، دـندرک . هئارا  هّکم  هثعب  رد  دوخ  هب  طوبرم  شخب  یگدامآ  زا  یـشرازگ  فلتخم  ياهدـحاو  نالوؤسم  نانواعم و  زا  مادـک  ره  و 

نوچ یلو  تسا ؛ رئاز  عفن  هب  یلیخ  هنیدـم  هاگدورف  زا  هدافتـسا  تفگ : یـسرزاب  تراظن و  نواعم  هدـیمهف  ياقآ  هسلج ، نیا  رد   124 ص :
هدش نارئاز  یتیاضران  ببس  دنرادن ، ار  هّدج  هاگدورف  هبرجت  نآ  ِیکرمگ  لماوع  تسا و  مک  نآ  گنیکراپ  نلاس و  ياضف  تسا و  یتنس 
رارق ناحادم  رایتخا  رد  هدیزگرب و  ار  يراعـشا  دوزفا : هعمج  بش  لیمک  ياعد  رد  یحادم  هوحن  زا  داقتنا  نمـض  يرهـش  ير  ياقآ  تسا .

لوؤسم هسلج  نیا  رد  دوش . هدـناوخ  هیثرم  زا  شیب  هبوت  تاجانم و  راعـشا  دوشن و  هدـناوخ  کبـس  راعـشا  دـنناوخب و  ار  اهنامه  ات  میاهداد 
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تسا و لکـشم  یلیخ  هقیقد  تصـش  رد  اههمانرب  میظنت  میراد و  تقو  تعاس  کی  لیمک  ياـعد  هماـنرب  يارب  تفگ : هثعب  یمومع  طـباور 
عورش هب  هجوت  اب  . 1 دیسر : بیوصت  هب  لیذ  روما  تیاهن  رد  دریگیم . ارف  ار  ناوخ  اعد  يراق و  حادم و  هلمج  زا  همه ، هرهلد  بارطـضا و 
مّظعم ماقم  هثعب  تعرـس  هب  هک  دـنیامن  ذاـختا  یبیترت  اهتمـسق ، هیلک  تسا  مزـال  همّرکم ، هّکم  رد  نارئاز  روضح  دـعب و  هنیدـم  ياـهزاورپ 

لاعف و  83 / 10 خّروم 24 / هعمج  زور  اـت  لقادـح  زین  هنیدـم  هثعب  دـشاب و  مرتـحم  نیعجارم  يوگخـساپ  لاـعف و  همّرکم  هّکم  رد  يربـهر 
هتیمک رد  ار  اـهناوراک  رد  یگنهرف  ياـهتیلاعف  هوـحن  عوـضوم  تـقو  عرـسا  رد  شهوژپ  شزوـمآ و  تنواـعم  . 2 دشاب . نیعجارم  ياریذـپ 

هثعب رتفد  هب  ار  هجیتن  یـسررب و  یـسرزاب  تراظن و  هدنیامن  یـسورگ و  يریـصن ، هدازدنوخآ ، برع ، یمیلـس ، نایاقآ : روضح  اب  یگنهرف 
ناوراک هدافتسا  موزل  رب  ترایز  ّجح و  روما  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  . 3 دسرب . ارجا  هلحرم  هب  هیقف  یلو  هدنیامن  دییأت  زا  سپ  ات  دنک  سکعنم 
ياضعا زا  یخرب  نامزاس و  مرتحم  تسایر  تاحیـضوت  هب  هجوت  اب  نکیل  دـندومن ، دـیکأت  زکرمتم  هیذـغت  زا  یکـشزپ  تأیه  داتـس و  هثعب ،

: نایاقآ روضح  اب  ياهسلج  یناهرز  ياقآ  بانج  دش  رارق  حرط ، زا  هدافتسا  يارب  یکشزپ  تأیه  داتس و  هثعب ، ياهتیدودحم  رب  ینبم  هسلج 
125 ص : جح 25 ، یلو  هدنیامن  تمدخ  ییاهن  يریگمیمصت  تهج  ار  هجیتن  رازگرب و  يدوعسم  هداز ، دنوخآ  يزاریش ، یناطلس  هدیمهف ،
زا لبق  دش  ررقم  لیمک ، ياعد  يرازگرب  صوصخ  رد  هدش  هیهت  لمعلاروتسد  دافم  قیقد  يارجا  رب  دیکأت  نمـض  . 4 دنیامن . شرازگ  هیقف 

. دبای شیازفا  یکدنا  زین  مسارم  زاغآ  رد  نآرق  تئارق  نامز  دوش و  هدناوخ  تاجانم  يرادقم  اعد  نایاپ  زا  دعب  عورش و 

هنیدم یعرش  مکاحم  سیئر  دیِمْیَحُملا  نمحرلادبع  حلاص  اب  رادید 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  مرح  تاعامج  هعمج و  همئا  رب  اًلمع  هنیدـم  يرتسگداد  لک  تیریدـم  تمِـس  رب  هوـالع  دـیِْمیَُحم  حـلاص  رتکد 
زا ئرابلادبع  خیش  خیش و  لآ  نیسح  خیش  مساق ، نسحملادبع  خیش  دننام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجـسم  همئا  رثکا  اریز  دراد ؛ تسایر 

علّطم و لضاف ، یتیـصخش  دراد و  لاس  دودح 75  يو  دـننکیم . تمدـخ  وا  رما  تحت  دنتـسه و  يرتسگداد  نآ  بعـش  ياسؤر  تاضق و 
نم اب  يدوعـس  ریغ  ياههورگ  اهتیـصخش و  ياهرادید  هچرگ  تفگ : تشاد و  یناریا  هدننک  رادید  هورگ  اب  یبوخ  دروخرب  وا  تسا . نیتم 

نیمه هب  نم  دنکیم ، داهنـشیپ  ربهر  قازرلادبع  دنوخآ  هک  ار  امـش  هورگ  اب  رادـید  اّما  تسا ، یلبق  هدـش  يدـنبنامز  يزیرهمانرب  دـنمزاین 
یناریا هورگ  ناشیا ، لابقتـسا  هدهاشم  بتک و  یخرب  يادها  تارکاذم و  زا  سپ  يو ، اب  رادـید  ود  یط  هتـشذگ  لاس  مریذـپیم . یگداس 

زیهرپ هطرـش ، نیغّلبم و  دنت  ياهدروخرب  كرت  دننام  دـندرک ؛ حرطم  هرونم  هنیدـم  رد  ناتـسبرع  نالوؤسم  زا  ار  ناریا  تاعقوت  تاراظتنا و 
ناشیا نشخ و ....  ياهدروخرب  زا  عیقب  نارومأم  زیهرپ  و  هناضرغم ، نانخس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  يابطخ  هعمج و  يابطخ 

رارق نالوؤسم  تاسلج  راک  روتسد  رد  ار  نآ  ات  دیهدب  نم  هب  ياهمان  تروص  هب  دینک و  نّودم  ار  ناتدوخ  تاراظتنا  اعومجم  امش  : » تفگ
اب هثعب  نالوؤسم  رظن  لامعا  زا  سپ  تشون و  یبرع  هب  دنب  هدزاود  رد  ار  ياهمان  مه  ینامز  مالـسالا  ۀجح  مینک .» ذاختا  یمیمـصت  میهد و 
نآ همادا  رد  مه  لاسما  دیـسر . ناـشیا  تسد  هب  ربهر  ياـقآ  هلیـسو  هب  يزاریـش  رازآیب  رتکد  یمالـسا  بهاذـم  هاگـشناد  سیئر  ياـضما 

یناریا تأیه  هتشذگ ، لاس  همان  يریگیپ  اهمایپ و  126 و  ص : جح 25 ، بلاطم  رتشیب  لاقتنا  یفطاع و  ياههقلع  تیوقت  فده  اب  اهرادید 
ناینیـسح و ینامز ، يزاریـش ، رازآیب  مالـسلا ،) اهیلع  هموصعم  ترـضح  مرح  تیلوت   ) يدوعـسم نایاقآ  تارـضح  دنتفر . ناشیا  رادید  هب 

یبنلا دجـسم  لباقم  ایلعلا » ۀیعرـشلا  ۀمکحملا   » نامتخاس لّوا  هقبط  رد  ناشیا  راک  رتفد  هب  یلبق  رارق  قبط  حبـص   8 تعاس 5 / ربهر  دنوخآ 
ۀموکحلا ناریا ، یف  یمالـسإلا  ماظنلل  یـساسألا  روتـسدلا  هلمج  زا  باتک  دلج  دنچ  یهوک و  لسع  هتـسب  کی  دنتفر . هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هللا ۀـیآ  فیلأت  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـهأ  بتکم  رظنم  نم  ۀیمالـسإلا  ةدـیقعلا  ۀیمالـسإلا ، ةدـحولا  ۀیمالـسإلا ، بهاذـملا  رظن  ۀـهجو  نم 
ياهشالت درک و  یلاحشوخ  راهظا  يدوعـس  ناریا و  نیب  هناتـسود  طباور  شرتسگ  زا  زاغآ  رد  دیْمیَُحم  رتکد  دش . ادها  وا  هب  مه  یناحبس 

ياقآ قالخا  الاب و  یملع  ماقم  زا  طباور و  نیا  شرتسگ  رد  هللادـبع  ریما  شقن  یناجنـسفر و  ياقآ  ياهـشالت  زا  دوتـس و  ار  یمتاخ  ياقآ 
مدرک هعلاطم  یتقو  هک  دنداد  ام  هب  ناریا  زا  یئاضق  باتک  دنچ  : » تفگ درک و  لیلجت  زین  ناتسبرع  تاضق  اب  رادید  رد  يدورهاش  یمشاه 
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ناینیـسح ياقآ  هب  سپـس  دوریم .» راظتنا  نیمه  قباوس  همه  نآ  اب  نّدمتم  ناریا  زا  مدش و  هدز  تفگـش  ناریا  رد  اضق  شناد  تفرـشیپ  زا 
ینارمع ياهتفرشیپ  مالسا و  يارجا  يارب  يدوعس  تلود  تّمه  زا  سپس  ناسرب .» يدورهاش  هللا  ۀیآ  هب  ارم  مالس  : » تفگ تسا ، یضاق  هک 

سیئر يزاریش  رازآ  یب  رتکد  ياقآ  سپس  دوب . میهاوخ  یناوارف  ياهتفرـشیپ  دهاش  هدنیآ  لاس  جنپ  ات  دوزفا  دنار و  نخـس  هکم  هنیدم و 
ینس و دیتاسا  دزن  هعیش  یعفاش و  یفنح و  نایوجشناد  ناریا  رد  : » دوزفا تفگ و  نخس  بهاذم  هقف  هچخیرات  زا  یمالسا  بهاذم  هاگشناد 

هریغ یفنح و  یعفاش و  بهذـم  زا  تفگ : درک و  داقتنا  بهاذـم  ندرک  دومناو  گرزب  هب  دـیْمیَُحم  ياـقآ  دـنناوخیم .» سرد  مه  اـب  هعیش 
هن دنشاب  نید  تقیقح  يوجتسج  ددص  رد  دیاب  همه  دیهد و  رارق  رظنّدم  ار  یلصا  عبانم  تنـس و  نآرق و  طقف  هکلب  دییوگن ، نخـس  یلیخ 
ام هتشذگ  لاس  همان  امـش  هک  منکیم  ساسحا  ًالوا  تفگ : ینامز  مالـسالا  ۀجح  نایاپ  رد  یلبنح . بهذم  یتح  دوخ  بهذم  تیوقت  لابند 

ص: جـح 25 ، رتشیب  لاسما  اهنآ  مینیبیم . نایناریا  اب  ار  يدوعـس  نارومأم  دروخرب  طـباور و  دوبهب  نآ و  راـثآ  اریز  دـیاهدرک ؛ يریگیپ  ار 
اذل درکن و  هلمح  هعیش  هب  دناوخ و  یبوخ  هبطخ  هتشذگ  هتفه  رد  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  هعمج  ماما  دننکیم . مارتحا   127

میداد و رارق  تاسلج  راک  روتسد  رد  ار  نآ  مداد و  ناشن  لوؤسم  ناتسود  هب  ار  همان  نم  : » تفگ دیمیحم  ياقآ  مینکیم . رکشت  امـش  زا  ام 
هک دوشیم  هدید  اهتیدودحم  یکدنا  زونه  هتبلا  تفگ : ینامز  مالـسالا  ۀجح  دـینیبیم .» ار  شراثآ  هک  میدرک  رداص  ار  مزال  ياهروتـسد 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  دجـسم  لـخاد  نانارنخـس  یخرب  دـنت  ياهینارنخـس  لـثم  دوش  ّلـح  امـش  ییاـمنهار  دـیکأت و  اـب  تسا  دـیما 
ار دـیدج  یحرط  تسا  بوخ  دوشیم . مدرم  ندـش  یمخز  ًانایحأ  تقـشم و  بجوم  مدرم  ماحدزا  هک  عیقب  رورم  روبع و  هار  تیدودـحم 
مه زاب  اما  دوشن ، محازت  ات  رگید  فرط  زا  ار  جورخ  میداد و  رارق  فرط  کی  زا  ار  مدرم  دورو  داد : خـساپ  دـیْمیَُحم  رتکد  دـینک . يریگیپ 

یـصخش ياههاگدید  هکلب  تسین ، ام  همانرب  وزج  دننکیم  تبحـص  دنت  یهاگ  هک  نانارنخـس  زا  كدنا  دادـعت  نآ  اما  درک . میهاوخ  رکف 
. داد یـشرازگ  تنـس  لها  هب  يربهر  هثعب  یمالـسا و  ماظن  تامدخ  هرابرد  سپـس  ینامز ، مالـسالا  ۀجح  داد . میهاوخ  رّکذت  هک  تساهنآ 

رییغت اهامش  هب  ار  نم  هاگدید  امش  نیتم  بوخ و  دروخرب  قالخا و  : » درک مالعا  ناشیا  هب  رکـشت  نمـض  رخآ  رد  ناینیـسح  مالـسالا  ۀجح 
ياههمانرب نیرتیساسا  وزج  دیاب  يدیلک  ياهتاقالم  نیا  تسا : ینتفگ  دنشاب .» امش  لثم  مه  ناتنادرگاش  ناتسود و  هک  دینک  هیـصوت  داد .

. دنک افیا  نیداینب  شقن  اهیدوعس  راتفر  رییغت  رد  ات  دشاب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب 

قارشتسالاو ةوعدلا  ۀّیلک  زا  رادید 

سیئر اـب  يدوعـسم  يداهلادـبع  یناـمز و  نسح  دـمحم  يزاریـش ، رازآیب  ناـیاقآ  تارـضح  هتـشذگ ، ياـهلاس  ياهرادـید  یپ  رد  زورما 
دوعس نب  دمحم  هاگشناد  هب  هتسباو  هدکشناد  نیا  دندرک . رادید  یفوع  دعاسم  نب  ْضیَعُم  رتکد  هنیدم  قارشتسالاو  ةوعدلا  ۀّیلک  هدکشناد 

هدکـشناد نیدنچ  ات  هتفرگ  تروص  ناتـسبرع  یلاع  شزومآ  ترازو  هیحان  زا  یـشالت  ریخا  لاس  رد  اما  تسا . ضایر   128 ص : جح 25 ،
« ۀَْبیط ۀعماج   » مانب ّلقتـسم  هاگـشناد  کی  تروص  هب  دنوش و  ماغدا  تسا  روشک  حطـس  ددعتم  ياههاگـشناد  بعـش  هک  هنیدم  رد  دوجوم 

اهزور نیا  رد  ةوعدلا  ۀیلک  سیئر  دش . دهاوخ  ماغدا  نآ  رد  مه  زیزعلادبع  کلم  هاگشناد  هب  هتسباو  یتیبرت  مولع  هدکـشناد  دننک . تیلاعف 
رد هک  یهاگـشناد  اهنت  ْضیَعُم  رتکد  تاراهظا  قبط  تسا . هاگـشناد  نیا  يزکرم  هتـسه  لّکـشت  يارب  یناـمزاس  تاـسلج  لیکـشت  مرگرس 

. دراد هقباس  لاس  تسیب  زا  شیب  هک  تسا  هدکشناد  نیمه  تسا ، قارشتسالا »  » ناونع اب  یشزومآ  لقتسم  هتـشر  کی  ياراد  مالـسا  ناهج 
ناونع هب  یمالـسا  مولع  یناهج  زکرم  مق و  هیملع  هزوح  نارهت و  هاگـشناد  لثم  ناریا  رد  ریخا  لاس  راهچ  رد  قارـشتسا  دـقن  عوضوم  هتبلا 

یمالسا مولع  یناهج  زکرم  يرتکد  عطقم  رد  تسا  رارق  هدشن و  هتشر  کی  هب  لیدبت  زونه  هنافّـسأتم  یلو  هدش ، عورـش  یـسرد  هّدام  کی 
ۀجح رازآ و  یب  رتـکد  ياـقآ  دورو ، زاـغآ  رد  ْضیَعُم  رتـکد  دوش . بیوصت  لقتـسم  هتـشر  کـی  ناونع  هب  ناقرـشتسم » نآرق و   » عوـضوم

: دش لدب  در و  لیذ  ياهروحم  دروم  رد  یبلاطم  رادید  نیا  رد  درک . لابقتسا  تقافر  تیمیمـص و  اب  اهنآ  زا  تخانـش و  ار  ینامز  مالـسالا 
نوتم یـشزومآ ، ياههمانرب  تهج  رد  یمالـسا  بهاذـم  هاگـشناد  ناتـسبرع و  ياههاگـشناد  نیب  یملع  يراـکمه  لـماعت و  ترورـض  . 1
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تاّیلک و رد  ّتنـس  لها  هعیـش و  بهذم  ناوارف  كارتشا  . 2 یملع . ياهینارنخس  اهسنارفنک و  یملع ، ياهرفـس  یملع ، تایبرجت  یـسرد ،
ترورض . 3 مادک . ره  تبثم  طاقن  زا  يدـنمهرهب  لباقم و  فرط  یعقاو  ياههشیدـنا  زا  عالطا  يارب  رگیدـکی  بتک  هعلاطم  موزل  و  لوصا ،

هتفه حرط  تیقفوم  . 4 اهنآ . هب  نداد  خساپ  مالسا و  خیرات  ثیدح و  مالسا و  نآرق و  هرابرد  ناقرشتسم  تاهبش  یمالسا  یملع  ياهیسررب 
سپس  129 ص : جـح 25 ، ناریا . يرنه  یگنهرف و  تادــیلوت  عّوـنت  هرتـسگ و  زا  ْضیَعُم  رتـکد  یلاحــشوخ  ضاـیر و  رد  ناریا  یگنهرف 
دمحم رتکد  سپس  دش . هیده  يو  هب  ۀیمالسإلا  ةدیقعلا  ۀیبطلا ، ثیداحألا  یساسألا ، روتـسدلا  هّیداجـس ، هفیحـص  بتک : اب  هارمه  ییایاده 

رتکد تفای . همادا  یکرت »  » رتفد رد  ناشیا  اب  وگتفگ  دش و  وگتفگ  لوغـشم  دراو و  هدکـشناد  نیا  باستحالاو » ةوعدلا  مسق   » سیئر یکرت 
يرادا و تهج  زا  يدایز  ذوفن  یگتـسباو  نیمه  لیلد  هب  دیاش  تسا و  ناتـسبرع  ینید  نوؤش  ریزو  یکرت  هللادبع  رتکد  يومع  رـسپ  یکرت 
رب نوزفا  دوب . دوعس  نب  دمحم  هاگشناد  نامهم  هک  دش  یبساج  رتکد  نابزیم  شیپ  لاس  ود  هک  یتروص  هب  دراد ؛ هدکشناد  نیا  رد  یسایس 

هعیش هرابرد  یفنم  یتاعلاطم  تسا و  دلب  یـسراف  يرادقم  وا  دنکیم . داقتنا  هدکـشناد  سیئر  یناریا و  تأیه  تارکاذم  رد  اورپ  نودب  نیا 
ّلح هکنانچ  دراد ؛ مدرم  رد  یناوارف  برخم  راثآ  وا  نهذ  رد  یعیـش  دض  تاهبـش  ندنام  یقاب  دنکیم و  داقتنا  هعیـش  زا  تدـش  هب  دراد و 

130 ص : جح 25 ، تشاد . دهاوخ  یناوارف  تبثم  ریثأت  وا  تاهبش 

هدعق يذ  هبنشراهچ 24 

هراشا

1383 / 10 / 16

یگنهرف هتیمک  هسلج  يرازگرب 

، یمیلـس نایاقآ : تکرـش  اب  رکـسع و  یـضاق  ياقآ  بانج  رتفد  رد  ياهسلج  زورما  هثعب ، یگنهامه  ياروش  هبّوصم  مود  دـنب  هب  تیانع  اـب 
تـسشن نیا  رد  دش . رازگرب  یمخفا  يدوعـسم و  یـسورگ ، یـسّدقم ، ینیما ، رکفناوج ، هدازدـنوخآ ، برع ، يدادـقم ، یتجح ، يریـصن ،
يزادـنا هار  يروـحم و  نآرق  هـنیمز  رد  اـهناوراک  تیلاـعف  هوـحن  اـهناوراک ، تاـغیلبت  يزاـس  ناـسکی  روـحم  هـس  رد  ناگدــننک  تـکرش 

.1 تسا : لیذ  حرـش  هب  هسلج  نیا  تابوصم  دندرک . حرطم  ار  دوخ  ياههاگدـید  دـنتخادرپ و  رظن  لدابت  ثحب و  هب  ياهقطنم  ياهینارنخس 
يارب هسلج  هس  هرونم ، هنیدم  زا  هقطنم  کی  رد  نآرق  اب  یبش  هسلج  کی  يرازگرب  هنیمز  ییارجا  تنواعم  يراکمه  اب  هثعب  یمومع  طباور 
نلاس لخاد  رد  دیاب  هک  تسا  نآرق  اب  یبش  ياهتسشن  رب  هفاضا  تاسلج  نیا  دروآ . مهارف  ار  دعب  هنیدم  تبون  يارب  زین  هسلج  ود  هکم و 

ص: جـح 25 ، همانرب  دوش و  هیهت  همان  نییآ  اهناوراک  لخاد  رد  نآرق  تئارق  يارب  هدـنیآ  لاس  يارب  . 2 دوش . رازگرب  هکم ) هنیدـم و   ) هثعب
زا يروآ و  عمج  هثعب  نیطبار  ناسرزاب و  هلیـسو  هب  اهناوراک  ینآرق  ياهتیلاعف  رابخا  . 3 دوش . دنمنوناق  زین  اهناوراک  رد  نآرق  اب  یبش   131

ششوپ یمیلس  ياقآ  يراکمه  اب  یسورگ  ياقآ  . 4 دنبای . یهاگآ  اهربخ  نیا  زا  نارئاز  ات  دریگ  رارق  رئاز  رایتخا  رد  يدوعسم  ياقآ  قیرط 
هس رثکادح  کی و  لقادح  اهناوراک  مرتحم  نویناحور  . 5 دنهد . رارق  دوخ  راک  روتـسد  رد  ار  نآرق  ویدار  قیرط  زا  اهناوراک  ینآرق  رابخا 

يارب هژیو  هـب  اـهناوراک  یلخاد  تاـغیلبت  هماـنماظن  . 6 دـننک . ینارنخـس  ینآرق  ياـهراک  نآ و  نوـماریپ  تاـعالطا  نآرق و  هراـبرد  هـسلج 
ناـسرزاب و قـیرط  زا  . 8 دـشاب . هتـشاد  تانالعا  ولبات  کی  ناوراـک  ره  هدـنیآ  لاـس  يارب  . 7 دوش . هتـشون  هدـنیآ  لاس  جـح  رد  اهعمتجم 

يروآ عمج  ار  یلک  ياهتـسایس  فـالخ  بلاـطم  دـننک و  يراددوخ  یفاـضا  ياـهتکارت  بصن  زا  هک  دوش  مـالعا  اـهناوراک  هب  نویناـحور 
تیلوؤسم هب  اـهناوراک  یگنهرف  ياـهاروش  . 10 دـننک . لـقتنم  هثعب  هب  ناـسرزاب  قیرط  زا  ار  دوـخ  یگنهرف  ياـهزاین  اـهناوراک  . 9 دنیامن .

ءاضعا دـیاب  فیاظو  رد  تلاخد  زا  يریگولج  يارب   ) دوش لاعف  هدـش ، هراشا  نآ  هب  همان  نییآ  رد  هک  ییاضعا  هیقب  تدـعاسم  یناـحور و 
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هد يرازگرب  ناکما  دنراد ، روضح  اهناوراک  هثعب و  رد  هک  يراوگرزب  نویناحور  زا  هدافتـسا  اب  . 11 دنشاب .) هتشاد  یصخشم  هفیظو  حرش 
برع ياقآ  هک  دشاب  يدرف  هلیـسو  هب  اهنارنخـس  باختنا  بش  هعمج  زا  دـیآ . مهارف  ییارجا  یمومع و  طباور  يراکمه  اب  ياهقطنم  هسلج 

.13 دوش . نیودـت  هدـنیآ  جـح  يارب  هتـشذگ  ياهلاس  تایبرجت  زا  هدافتـسا  اب  ياهقطنم  تاسلج  يرازگرب  همان  نییآ  . 12 دننکیم . نییعت 
دنوش و نییعت  نشور  فاّفش و  تروص  هب  یگنهرف  ياهراک  یلوتم  . 14 دوش . هتـشون  هدنیآ  جح  يارب  اهناوراک  ناریدم  یگنهرف  فیاظو 

. دراد هدهع  رب  ار  ییاهراک  هچ  وا  ششوپ  تحت  هزوح  هک  دنادب  تنواعم  ای  درف  ره 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  جح  یکشزپ  تأیه  رادید 

زا سپ  رادید  نیا  رد  دندرک . رادـید  هیقف  ّیلو  هدـنیامن  اب  یکـشزپ  تأیه  سیئر  یئایـض  رتکد  ياقآ  قافتا  هب  جـح  یکـشزپ  تأیه  زورما 
تاعالطا همه  ام  دوشیم . هرادا  رتویپماک  هلیسو  هب  هدش و  هزیناکم  رامیب  شریذپ  متسیس  لاسما  تفگ : یئایض  رتکد  ياقآ  راضح ، یفرعم 

ناوناب تاقیرزت  يارب  هّکم  رد  ار  هطقن  راهچ  هنیدم و  رد  ار  هطقن  هس  لاسما  میاهدروآ . نارهت  زا  هتخیر و  يد  یـس  يور  ار  راّوز  یکـشزپ 
رضاح ناکـشزپ  زا  یکی  دناهداد . روتـسد  هیقف  ّیلو  هدنیامن  هتـشذگ  لاس  زا  تسا و  قابطنا  حرط  يارجا  تهج  رد  هک  میاهداد  صاصتخا 

یب رامیب  رگا  ات  میزیوآیم  راّوز  ندرگ  هب  میراپـسیم و  دنمـشوه  ياـهتراک  هب  ار  نارئاز  تاـعالطا  هدـنیآ  لاـس  زا  : » تفگ زین  هسلج  رد 
هنیدـم رد  یناریا  نارئاز  زا  یکی  نونکات  : » تفگ یئایـض  ياقآ  درک .» ناـمرد  ار  وا  دنمـشوه  تراـک  زا  هدافتـسا  اـب  ناوتب  دوش  مه  شوه 
دراوم یـسررب  ثحب و  زا  سپ  تیاهن  رد  تسا .» يدوبهب  هب  ور  شلاح  کنیا  هک  هدش  یبلق  تسیا  راچد  مه  رفن  کی  تسا و  هتـشذگرد 

دیاب لرتنک و )...  لباق  ریغ  راردا  یناور ،  ) راد لکشم  رامیب و  نارئاز  زا  یخرب  مازعا  لکشم  . 1 تفرگ : رارق  هیقف  ّیلو  هدنیامن  دیکأت  لیذ 
مزال ياهیـسررب  تسا ، يرورـض  رما  نیا  ققحت  يارب  ددرگ . يراددوخ  نارامیب  هنوگنیا  مازعا  زا  هدـنیآ  لاس  زا  دوش و  لـح  هشیمه  يارب 

هک دـشاب  يوحن  هب  اهیزیرهمانرب  . 2 دوش . هئارا  ّجـح  یلاع  ياروش  هسلج  رد  ییاـهن  يریگمیمـصت  يارب  و  نّیعم ، ییارجا  هویـش  و  ماـجنا ،
رد . 3 دنوش . مازعا  باختنا و  دارفا  نیرتصـصختم  نیرتقیال و  نیب  زا  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  هب  یناسر  تمدخ  يارب  زاین  دروم  ناکـشزپ 

هدیمهف ياقآ  بانج  روضح  اب  ياهسلج  رد  عوضوم  تسا  مزال  هک  دراد  دوجو  یتافالتخا  ًاضعب  اهناوراک  رد  ناکـشزپ  کیـشک  صوصخ 
، دناهدومن تخادرپ  یغلبم  یکشزپ  تامدخ  زا  يدنمهرهب  يارب  یناریا  نارئاز  هکنیا  هب  هجوت  اب  . 4 دوش . مادقا  لکشم  عفر  يارب  یسررب و 
اب تامدـخ  نیا  زا  سراف  جـیلخ   133 ص : جـح 25 ، هیـشاح  ياـهروشک  یناریا  نارئاز  زا  رفن  دودح 2000  ناگیار  يدـنمهرهب  عوضوم 

. دوش یشیدنا  هراچ  نآ  يارب  یسررب و  ترایز  جح و  نامزاس  تسایر  یگنهامه 

عیقب ترایز  تالکشم  هرابرد  ناتسبرع  دهعیلو  هب  هیقف  ّیلو  هدنیامن  همان 

یـسرتسد يارب  هدـش  داجیا  تالکـشم  زا  ار  يو  يدوعـس ، ناتـسبرع  دـهعیلو  هللادـبع  ریما  يارب  ياهمان  لاسرا  اب  زورما  هیقف  ّیلو  هدـنیامن 
. دنک رداص  ار  هدـش  لیمحت  ياههقیـضم  نتفای  نایاپ  روتـسد  رما ، نیا  رد  هلخادـم  اب  تساوخ  يو  زا  درک و  هاگآ  عیقب  ناتـسربق  هب  نارئاز 

تدـش هب  وردـنت  رـصانع  تسیاشان  لامعا  زا  یلاـعبانج  هک  متـسه  نئمطم  : » تسا هدوزفا  يدوعـس  دـهعیلو  هب  باـطخ  يرهـش  ير  ياـقآ 
عوقو زا  لبق  ات  تسا  هتـساوخ  هللادبع  ریما  زا  نینچمه  يو  دینکیمن .» دـییأت  ار  اهنآ  هناریگتخـس  لامعا  زگره  دـیتسه و  نارگن  تحاران و 
هراچ هدـش  داـجیا  مهم  لِـضعم  لـح  يارب  دوش ، ناتـسبرع  ناریا و  تلم  ود  رطاـخ  رثأـت  بجوم  تسا  نکمم  هک  راوگاـن  هثداـح  هنوگره 

تیقفوم و  دـیکأت ، روشک  ود  نایم  یتسود  ياههیاپ  رتشیب  هچره  میکحت  ترورـض  رب  همان  نیا  نایاپ  رد  يرهـش  ير  ياقآ  دـنک . یـشیدنا 
حرش نیدب  يرهش  ير  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  همان  نتم  تسا . هدرک  وزرآ  جاجح  هب  بولطم  تامدخ  يارب  ار  يدوعس  ياهماقم 

ءارزولا سلجم  سیئر  بئانو  دـهعلا  یلو  دوعـس  لآ  زیزعلا  دـبع  نب  هّللادـبع  ریمالا  یکلملاومـسلا  بحاص  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تسا :
متدعو امل  ریدقتلاو  رکشلاب  مکومسل  مّدقتأ  نأ  يرورضلا  نم  يرأ  ۀیادب  هتاکربو  هللا  ۀمحر  مکیلع و  مالـسلا  ۀیدوعـسلا  ۀیبرعلا  ۀکلمملاب 
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مکل وجرأ  عیقبلا و  ۀلکـشم  ّلح  یلع  لمعلاب  مکل ، ۀیناریإلا  ۀیمالـسإلا  ۀـیروهمجلاب  یمالـسإلا  داشرإلاو  ۀـفاقثلا  ریزو  یلاعم  ةرایز  لالخ 
یف نوناعی  لودـلا  رئاس  ناریإ و  نم  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  نا  نوملعت ، اـمکف  مارحلا . هللا  تیب  فویـض  ۀـمدخ  یف  قیفوتلا  حاـجنلا و  ماود 

تاباصا رئاسخ و  یلا  هللا  حمسال  يدؤت  نأ  یشخیو  مهضاعتما  ببست  مامتهالاب  ةریدج  ۀماه  ۀلکـشم  نم  مسوملا   134 ص : جح 25 ، اذه 
جورخلاو ٍفرط  نم  لوخدلا  متی  ثیح  ًارصعو  ًاحابـص  نیتعاس  ۀیـضاملا  ماوعألا  یف  راّوزلا  مامأ  حتفی  عیقبلا  ناک  . 1 اهتجلاعم : متی  مل  نأ 

کلذو مّلـسلا  دـجوی  ثیح  رخآ  بناج  نم  مهمامأ  حـسفی  لاجملا  ناـک  راوزلا ، ددـع  داـیدزاو  ةرورـضلا  دـنعو  ماـظتناب . رخآ  فرط  نم 
ناک اذکهو  هناردج . فلخ  نمو  جراخلا  نم  هترایزب  نمقیل  ءاسنلل  رودـلا  ناک  عیقبلا ، باوبأ  قلغ  دـعبو  ماحدزالا . مهیذؤی  اّلئل  مهرورمل 

حمـسی الو  ةدودـحم  ةّدـملّالإ  حـتفتال  یلاحلا  ملاـعلا  یف  عیقبلا  باوبأ  نإـف  فسـاللو  رورـسو . ٍحاـیتراب  ةرونملا  ۀـنیدملا  نوکرتی  عیمجلا 
عیقبلا بوص  ةالصلا  ءادأ  دعب  اوعراستی  نأ  راّوزلا  رطضی  کلذل  رکبم ، تقو  یف  قلغت  باوبألا  ّنأ  امبو  دحاو . قیرط  ربع  ّالا  راّوزلا  لوخدل 

ددـع ةافو  یلإ  کلذ  يدؤی  وا  صاخـشالا  ضعب  باصی  نا  یـشخی  عضولا ، اذـه  رمتـسا  نإف  مهعفادـت . سانلا و  ماحدزا  یلا  يدؤی  اذـهو 
ۀنیدملا راّوز  نم  نلکشی 50 % یتاللا  ءاسنلا  ّنإ  . 2 تاونس . لبق  تارمجلا  یمر  یف  فسؤم  ثداح  نم  لصح  ام  هللا  حمس  ررکتیف ال  مهنم 
لوسرلا ۀنیدم  یف  یتماقإ  مایا  لالخ  تهجاو  دقو  نهظاعتما . ًامئاد  نیدبی  عیقبلا و  ۀیؤر  نمو  لب  نیحلاصلاو  ۀّمئألا  روبق  ةرایز  نم  نمرحی 

ۀیبرعلا ۀـکلمملا  یف  نیلوؤسملاو  ایلعلا  تاطلـسلل  ۀلکـشملا  هذـه  لقن  ةرورـض  یلع  دـیکأتلا  اهیف  ّمت  تاـعجارم  ةدـع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
عفدی اّمم  عیقبلاو  يوبنلا  دجـسملا  نیب  ةروصحملا  ۀحاسملا  یف  ةرایزلاو  فوقولا  نم  راّوزلا  عنمیو  امک  اهل . ّلح  عضو  لجأ  نم  ۀیدوعـسلا 

یلع طوقـسلا  یلا  يدؤی  نأ  ًاضیأ  یـشخی  امم  روبقلا  ۀیؤرل  كانهو  انه  هناردج  ءاقترال  ۀـلواحملا  وا  هفارطا  عیمج  یف  راشتنالا  یلا  راوزلا 
ًارارک متیدبا  مکنأو  نیفرطتملا  ضعبل  ۀئیسلا  تافّرصتلا  ةذه  یلع  نوقفاوتال  مّکنأب  ۀقث  یلع  یننا  هّللا . حمسال  صاخـشالا  ۀباصاو  ضرالا 

نود ۀلولیحلل  ۀلکشملا  هذه  ۀجلاعم  ةرورض  یلع  يرخا  ةرم  دکؤا  نأ  دوا  ینّنکل  ۀیساق . لامعاو  دّدشت  نم  يرجی  اّمم  مکـضاعتماو  مکقلق 
نیب ۀقادصلاو  ۀبحملا  رـصاوا  دیطوتل  عیمجلا  ّقفوی  نأ  ریدقلا  یلعلا  هللا  لأسأ  ًاماتخو  هللا . حمـسال  ۀـملؤم   135 ص : جح 25 ، ۀثراک  عوقو 

مامإلا لّثمم  يرهـشیرلا ، دّمحم  بیجم . عیمـس  ّهنإ  هیبن . ربق  راّوزو  هتیب  جاّجحو  نمحرلا  فویـض  ۀمدخل  حاجنلاب  مکیلع  نمی  ناو  نیدلبلا 
جحلا یف  یئنماخلا 

اذغ خبط  تیفیک  زا  یناریا  جاجح  تسرپرس  ینادردق 

اب کیدزن  زا  درک و  دیدزاب  هرونم  هنیدم  رد  یناریا  رئاز  رازه  یـس  يارب  اذغ  تخپ  لحم  يزکرم  هناخزپشآ  ود  زا  زورما  هیقف  ّیلو  هدنیامن 
نامزاس سیئر  یناهرز  ياقآ  دیدزاب  نیا  رد  دش . انـشآ  ناکم  نیا  رد  یتشادهب  لئاسم  تیاعر  يرادهگن و  لحارم  اذـغ ، خـبط  یگنوگچ 

زا شیب  هک  دیدزاب  نیا  نایاپ  رد  يرهـش  ير  ياقآ  دندرکیم . یهارمه  ار  ناشیا  هرونم ، هنیدم  رد  جـح  داتـس  نالوؤسم  ترایز و  جـح و 
تالکـشم لح  يارب  شالت  تلع  هب  ترایز  جـح و  نامزاس  ناراکردـنا  تسد  زا  ناراگنربخ  اب  وگتفگ  رد  دـیماجنا ، لوط  هب  تعاس  کی 
هناـخزپشآ لـحم  زا  یناریا  نارئاز  زا  يرایـسب  : » تفگ يو  درک . ینادردـق  هنیمز  نیا  رد  یتشادـهب  لوصا  تیاـعر  اذـغ و  خـبط  هب  طوبرم 

دانتسا اب  هدش  خبط  ياذغ  تیفیک  درک : دیکأت  ادخ  هناخ  یناریا  نارئاز  تسرپرس  دناهدرک .» دییأت  ار  اذغ  خبط  تیبولطم  دیدزاب و  يزکرم 
، طبريذ نالوؤسم  رتشیب  شالت  اب  هک  تسا  دـیما  تسا . لوبق  لباق  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  زا  یمازعا  ناـسرزاب  نارظاـن و  ياهـشرازگ  هب 

جاـجح موس  کـی  دوشیم و  ماـجنا  زکرمتم  ریغ  زکرمتم و  تروص  ود  ره  هب  همرکم  هکم  رد  اذـغ  خـبط  دوشب . زین  رتـبولطم  اذـغ  تیفیک 
. درک دنهاوخ  هدافتسا  يزکرم  هناخزپشآ  رد  هدش  خبط  ياذغ  زا  همرکم  هکم  رد  یناریا 

داشرا ياههورگ  هسلج  يرازگرب 

ییاسمـش ياقآ  ادـتبا  هسلج  نیا  رد  دـش . رازگرب  هنیدـم  رد  هثعب  نامتخاس  تاعامتجا  نلاـس  رد  « 1  » داشرا ياههورگ  هسلج  زورما  رـصع 
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رثا هک  دـش  هداد  شیامن  هتـشذگ  لاس  رد  یناریا  نارئاز  يراتفر  تاـفّلخت  زا  یملیف  سپـس  درک . یحادـم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  حادـم 
عیشت تمرح  ظفح  رب  دیکأت  اب  تخادرپ و  ینارنخس  هب  رکسع  یضاق  ياقآ  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  هاگ  نآ  تشاد . نارضاح  رب  یبولطم 
قداص ماما  ترضح  عیـشت و  تیثیح  هب  همطل  يراتفر  تافّلخت  نیا  دوزفا : دوشیم  یّقرتم  بهذم  نیا  نهو  ببـس  هک  ییاهراک  زا  زیهرپ  و 

رظن ریز  ار  راتفر  هنوگنیا  دـناسّدقم  نیمزرـس  نیا  رد  یمالـسا  ياهروشک  ناگدـنیامن  هک  اهروشک  ریاس  راّوز  نوچ  تسا ؛ مالـسلا  هیلع 
نانچ میوشیم . راّوز  ریاس  رب  قییضت  داجیا  ببـس  مینکن  تاعارم  رگا  ام  دنوش . نیبدب  عّیـشت  هب  رمع  رخآ  ات  ياهدع  تسا  نکمم  دنراد و 
دیاش هک  دناهدرک  عونمم  ًاریخا  یلو  دنناوخب ، ترایز  هضور و  عیقب  ياههرجنپ  رانک  دنتـسناوتیم  ام  ياهناوراک  لبق  ياهلاس  دینادیم  هک 

. تسا هدوبن  عنم  نیا  رد  ریثأت  یب  ام  راّوز  ندرکن  تاعارم 

هنیدم رد  نآرق  اب  یبش  مسارم  نیمود 

نیا رد  دـش . رازگرب  یتوکلم  ییاـضف  رد  هبنـشراهچ  هاـگماش  هثعب  یمومع  طـباور  تمه  هب  یبنلا  ۀـنیدم  رد  نآرق  اـب  یبش  يونعم  مسارم 
هداز و جات  يدـهم  دیـس  يرای ، گنـشوه  دـش ، رازگرب  یهلا  مرح  نارئاز  زا  يدایز  هدـع  هارمه  هب  هیقف  ّیلو  هدـنیامن  روضح  اب  هک  همانرب 
رد نآرق  اب  یبش  همانرب  لصاوف  رد  دـنتخادرپ . دـیجم  هللا  مالک  زا  دـنچ  یتایآ  توالت  هب  هک  دـندوب  یناـیراق  هلمج  زا  يوره  دـیمح  دـیس 

مرکم یبن  حدم  هب  شخب   137 ص : جح 25 ، ود  رد  تراشب ، حیـشاوت  هورگ  درک ، ادـیپ  همادا   22 یلا 30 / تعاس 21  زا  هک  یبنلا  ۀـنیدم 
شخب رد  دـنتخادرپ . مالـسلا  اـهیلع  يربک  هقیدـص  ترـضح  شایمارگ  تخد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  ترـضح  مالـسا 

صوصخ هب  هثداح  نیا  ناگدنامزاب  هب  ار  یقرش  بونج  يایـسآ  ریخا  هلزلز  هعقاو  یـسیلگنا  نابز  هب  تناید  سدنهم  مسارم  نیا  زا  يرگید 
نمض میرک  نآرق  لک  ظفاح  نایمطاف  يدهم  دیس  داتسا  زین  مسارم  ینایاپ  شخب  رد  تفگ . تیلست  هسلج  رد  رضاح  ییایزنودنا  ناناملسم 

حدم و رد  ار  یبلاج  تاعطق  تراشب  حیـشاوت  هورگ  مسارم ، نیا  رد  تفگ . خساپ  هسلج  رد  نارـضاح  تالاؤس  هب  نآرق ، ظفح  هوحن  حرش 
. درک ارجا  یباّذج  رایسب  لکش  هب  یسراف  هب  مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدص  متاخ و  ّیبن  تبقنم 

یناریا نارئاز  ياههمان  هزورکی  لوصو 

ار دوخ  ياههمان  هنیدـم ، رد  تارباخم  تسپ و  رتفد  هب  هعجارم  اب  دـنناوتیم  دـنراد ، دوخ  ناگتـسب  اب  هبتاکم  دـصق  لیلد  ره  هب  هک  ینارئاز 
: تفگ الاب  ربخ  مالعا  نمض  رئاز  اب  وگتفگ  رد  هنیدم  رد  تارباخم  تسپ و  رتفد  لوؤسم  ینادزی  رصان  دنناسرب . ناریا  دصقم  هب  هزور  کی 
هب ار  هدش  سکاف  همان  هلصافالب  اهنآ  دوشیم و  لاسرا  یمالـسا  يروهمج  تسپ  تکرـش  رتفد  هب  سکاف  قیرط  زا  یناریا  نازیزع  ياههمان 
هک میدرک  مهارف  نارئاز  يارب  ار  یتاناکما  راب  نیتسخن  يارب  دربیم . ناـمز  تعاـس  راک 24  نیا  درک و  دنهاوخ  لاسرا  رظن  دروم  دـصقم 
اب هاتوک و  تدـم  هب  ام  دزوسب ، ای  دوش  مگ  رئاز  کـی  هارمه  نفلت  تراـک  میـس  رگا  تسین . رـسیم  مه  نارهت  رد  یتح  اهـسیورس  نیا  هئارا 

دوریم نوریب  رتـفد  نیا  رد  زا  یتـقو  وا  هک  يروـط  هب  مینادرگیمرب ؛ رئاز  هب  ار  هرامـش  میراد ، نارهت )  ) زکرم اـب  هـک  یکیدزن  یگنهاـمه 
هژیو روط  هب  یلو  میرادـن ؛ ناریا  رد  ار  یـسیورس  نینچ  ناکما  اًلعف  داد : همادا  هنیدـم  تارباخم  تسپ و  زکرم  لوؤسم  تسا . لاـعف  شنفلت 
نامگ زیزع  راوز  زا  ياهدع  تفگ :  SMS ای هاتوک  مایپ  تامدخ  هب  هراشا  اب  سپـس  ینادزی  میاهدـش . لئاق  یناریا  نارئاز  يارب  ار  قح  نیا 

لیلد هب  اـما  تسا ؛ لاـعف  سیورـس  نیا  هک  یلاـح   138 ص : جـح 25 ، رد  تسا ، هدـش  عطق  اجنیا  رد  هاـتوک  ماـیپ  سیورـس  هک  دـننکیم 
رد تسا و  هارمه  نفلت  ناـکرتشم  ینفلت  طاـبترا  اـم  يارب  لوا  تیولوا  تسا . هارمه  ییاهلـصو  عطق و  اـب  اـم  طوـطخ  تیفرظ  تیدودـحم 

هجوت لوا  تیولوا  هب  میروبجم  دـشاب ، الاب  ام  گنیلانگیـس  طابترا  کیفارت  رگا  میزادرپیم .  SMS ای هاتوک  مایپ  طاـبترا  هب  مود  تیولوا 
نودـب هاتوک  مایپ  متـسیس  تسا ، نییاپ  کیفارت  یتقو  یلو  دـشابن ،  SMS تامدـخ هئارا  ناکما  ناـمز  نیا  رد  دـیاش  لـیلد  نیا  هب  مینک و 
تفایرد یلو  دوشیم ، هبـساحم  وا  يارب  لایر   1880 دتـسرفب ، هاتوک  مایپ  ناریا  رد  يدرف  هارمه  نفلت  هب  يرئاز  رگا  دنکیم . راک  لکـشم 
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رد یناریا  رئاز  هارمه  نفلت  هب  تباـث  نـفلت  هـنیزه  تـسا . هدنتـسرف  درف  هدـهع  هـب  سیورـس  نـیا  هـنیزه  درادـن و  ياهـنیزه  وا  يارب   SMS
تبث لایر  هملاـکم 447  هقیقد  ره  يازا  هب  مه  ساـمت  هدـنریگ  يارب  هتبلا  هک  تسا  هدـننک  تفاـیرد  يارب  لاـیر  ياهقیقد 1670  ناتسبرع 

139 ص : جح 25 ، دوشیم .

هدعق يذ  هبنشجنپ 25 

هراشا

1383 / 10 / 17

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  نامع  جح  هثعب  نالوؤسم  تاقالم 

هیقف یلو  هدنیامن  يرهش  ير  ياقآ  اب  هبنـشجنپ ، زورما  رـصع  نامع  جح  هثعب  نالوؤسم  زا  یعمج  هارمه  هب  نامع  هثعب  سیئر  نالهک  رتکد 
اب هلباقم  نیملـسم و  هملک  تدحو  تیمها  رب  نیفرط  نآ  یط  دش و  ماجنا  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  رادید  نیا  دـندرک . وگتفگ  رادـید و 

ماقم هثعب  رد  ار  نامع  جح  هثعب  نالوؤسم  روضح  رادید ، نیا  رد  يرهش  ير  ياقآ  دندرک . دیکأت  مالسا  نانمـشد  هنانکفا  هقرفت  ياههئطوت 
يو تسناد . ناناملـسم  نایم  طباور  تیوقت  يارب  ياهنیمز  ار  جـح  ياههثعب  نایم  هناردارب  هناتـسود و  تابـسانم  داـهن و  جرا  يربهر  مظعم 

مالـسا يایند  زوسلد  یملع و  يرکف ، ياهتیـصخش  تسا و  ناملـسم  للم  عفن  هب  رتکیدزن ، هچره  ياهدـنویپ  رتشیب و  هچره  طابترا  : » دوزفا
يرابکتسا ياهتردق  هنانکفا  هقرفت  ياهشالت  هب  ناشیا  دنروآ .» لمع  هب  ار  شالت  نیرتشیب  تابـسانم  نیا  میکحت  يرارقرب و  تهج  رد  دیاب 

جح يوس  زا  زورما  هک  تسا  یتالکشم  زا  يرایـسب  لح  دیلک  يردارب ، قافو و  هملک ، تدحو  تفگ : درک و  هراشا  ناملـسم  ياهتلم  هیلع 
ناوتیم هدرتسگ  تاغیلبت  اب  ادخ و  هناخ  رانک  زا  هک  تسا  ینامز  جح  مسوم  دوشیم و  لیمحت  ناملسم  ياهتلم  رب  نانمشد   140 ص : ، 25

جح هثعب  سیئر  یـصورخلا  ناهبن  نب  نالهک  رتکد  دـناوخ . ارف  یمالـسا  تدـحو  ققحت  اـههئطوت و  ربارب  رد  يرایـشوه  هب  ار  مالـسا  تما 
لح هار  : » تفگ درک و  داـی  ناـمع  ناریا و  تلم  ود  ناـیم  یتـسود  تبحم و  لـماع  ناوـنع  هـب  یمالـسا  ناـمیا  زا  ینانخـس  یط  زین  ناـمع 
نایم هناتـسود  تاطابترا  يرارقرب  دـنراد .» دـیکأت  مهم  لـصا  نیا  رب  زین  مالـسا  ناـهج  ياـملع  نارکفتم و  تسا و  تدـحو  اـم  تالکـشم 

ار شالت  نیرتشیب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  بوچراهچ  نیا  رد  تسا و  هتفای  شیازفا  ریخا  ياهلاس  یط  یمالـسا  ياهروشک  جـح  ياـههثعب 
. تسا هدروآ  لمع  هب  اهروشک  ریاس  جح  ياههثعب  نالوؤسم  اب  یشیدنا  مه  ینزیار و  يارب 

« نآرق هاگن  زا  جع )  ) يدهم ترضح  روهظ  خیرات و  هدنیآ   » رانیمس

رد هبنـشجنپ  حبـص  نآرق ،» هاگن  زا  جع )  ) يدهم ترـضح  روهظ  خیرات و  هدنیآ   » ناونع اب  عتمت ، جـح  مایا  رد  تنـس  لها  هرگنک  نیتسخن 
جاجح تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدـنیامن  هک  هرگنک  نیا  يادـتبا  رد  دـش . رازگرب  هرونم  هنیدـم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  تاعامتجا  نلاس 

زا رفن  دودح 500  هثعب و  تنـس  لها  نانامهیم  نادنمـشیدنا و  زا  یعمج  یفنح ، یعفاش و  ياهیتفم  دیلقت ، عجارم  هثعب  ناگدـنیامن  یناریا ،
دننام مه  تنس  لها  تفگ : ینانخس  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  تنس  لها  دحاو  لوؤسم  دنتشاد ، روضح  نآ  رد  ننست  لها  یناریا  نارئاز 

ماما مالـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  هیرذ  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نادـنزرف  زا  ع )  ) يدـهم ترـضح  هکنیا  هب  نایعیش ،
ردقنآ دوخ ، ياهباتک  رد  تنس  لها  گرزب  ناثدحم  دنراد . داقتعا  درک ، دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  روهظ و  مالـسلا ، هیلع  نیـسح 

رد تیودهم  عوضوم  هک  دناهدرک  فیلأت  هنیمز  نیا  رد  یلقتسم  ياهباتک  لقن و  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  هرابرد  يوبن  ثیداحا 
ناوریپ نیب  رد  تیودهم  عوضوم  هب  تنـس ، لها  ياملع  هکنیا  تلع  هب  هنافـسأتم  تفگ : يو  تسا ، هدیـسر  نیقی  رتاوت و  دـح  هب  نانآ  نیب 
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دقتعم مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هب  اهیّنـس  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  تینهذ  نیا  نایعیـش  یخرب  نیب  رد  دـناهتخادرپ ، رتمک  بهذـم  نیا 
نیب هدـش  شومارف  كرتشم  فراعم  يایحا  اهمهافت و  ءوس  نیا   141 ص : جح 25 ، ندرک  فرطرب  شیامه ، نیا  يرازگرب  تلع  دنتـسین .

. دنوش لیدبت  جع )  ) دـمحم لآ  مئاق  روهظ  نازاس  هنیمز  نارظتنم و  هب  زین  تنـس  لها  نارهاوخ  ناردارب و  ات  تسا  ننـست  لها  عیـشت و  لها 
ینس بهاذم  دیاقع  زا  یشخب  ياهلاقم ، هصالخ  تئارق  اب  ناسارخ  تنس  لها  نویناحور  زا  یبوقعی  هللاریخ  يولوم  نینچمه  مسارم  نیا  رد 

ترضح دندقتعم  عیشت  لها  هک  تسا  نیا  تیودهم  هرابرد  ینس  هعیـش و  فالتخا  اهنت  تفگ : یبوقعی  يولوم  درک . نایب  یجنم  هرابرد  ار 
دندقتعم ننـست  لها  یلو  تسا ؛ تایح  دیق  رد  نونکا  مه  هدـش و  دـلوتم  شیپ  اهنرق  تسا ، نانآ  مهدزای  ماما  دـنزرف  مالـسلا  هیلع  يدـهم 

زا ییاباب  لیمج  رادرـس  دشاب . هدشن  دلوتم  زونه  تسا  نکمم  یلو  تسا ، مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  لسن  زا  دـنچ  ره  نامزلارخآ  یجنم 
هرگنک ننـست  لها  نارنخـس  رگید  سدـقم  عافد  ياهههبج  رد  روضح  هام  هقباس 110  اب  دـصرد و  رابناج 40  یماظتنا ، يورین  ناهدـنامرف 

هب هجوت  اب  نامزلارخآ ، هب  طوبرم  یـسراف  عبانم  ندوبن  سرتسد  رد  زا  هیالگ  اب  مسارم ، نیا  رد  ییاباب  رادرـس  دوب . نآرق  هاگن  زا  تیودهم 
هیلع يدهم  ترضح  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  روهشم  تیاور  دنچ  ندینش  اب  اهنت  ننست  لها  رتشیب  : » تفگ تنـس  لها  دیاقع 

وـضع ینیـسح  یبتجم  دیـس  مالـسالا  ۀجح  مسارم ، يدعب  نارنخـس  دنرادن .» یعالطا  نآ  نوچ  دنچ و  هرابرد  یلو  دـنراد ، داقتعا  مالـسلا 
هب هراشا  اب  ینانخـس ، رد  هک  دوب  ناتـسچولب  ناتـسیس و  تنـس  لها  روما  رد  يربهر  مظعم  ماقم  قباس  هدـنیامن  يربهر و  ناـگربخ  سلجم 

نیموصعم زا  یثیدح  هب  دانتسا  اب  ینیسح  مالسالا  ۀجح  تسناد . یعطق  يرما  ار  یجنم  روهظ  ینس ، هعیـش و  نیب  كرتشم  رتاوتم و  تایاور 
، عیـشت لـها  نآرق و  رظنم  زا  تبیغ  هفـسلف  تلع و  تفگ : درک و  یفرعم  رفک  ضرع  مه  ار  تیودـهم  هب  نتـشادن  داـقتعا  مالـسلا ، مـهیلع 
، درک ناـیغط  نوـعرف  یتـقو  هک  ناـنچ  تسا ؛ مدرم  دزن  لدـع  تموـکح  يرارقرب  راـظتنا  نآ ، یپ  رد  نآ و  ندـش  اوـسر  توغاـط ، دوـجو 
. دنوش عقاو  مولظم  فعـضتسم و  ياهدع  هک  دـتفایم  قافتا  یتقو  روهظ  زین ، نآرق  ساسا  رب  دـش و  ثوعبم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
: درک دیکأت  دناهتـشاد ، رارق  متـس  ملظ و  تحت  یفلتخم  ياهناونع  اب  اهتلم  خیرات ، لوط  رد  هکنیا  هب  هراشا  اب  هیروس ، رد  هیقف  یلو  هدـنیامن 

اهتلم زا  یخرب  دـیآیم  نایم   142 ص : جـح 25 ، هب  مسیرورت  اب  هزرابم  رـشب و  قوقح  یـسارکومد ، زا  نخـس  ناـهج  رد  یتقو  زین  هزورما 
عفادـم حالطـصا  هب  یللملا  نیب  ياهنامزاس  دادـعت  هچره  هک  دـننکیم  هدـهاشم  یلو  دوش ؛ رارقرب  تلادـع  راـب  نیا  هک  دـنوشیم  راودـیما 

نامزلارخآ هرگنک  زا  يرگید  شخب  رد  دباییم . شرتسگ  دنکیم و  ادیپ  دیدج  لاکشا  مه  ملظ  دوشیم ، رتشیب  رشب  قوقح  یسارکومد و 
: تفگ متاخ  ربمایپ  روهشم  تیاور  لقن  اب  ناتـسچولب  ناتـسیس و  تنـس  لها  همئا  زا  یفراع  نمحرلادبع  يولوم  نآرق ، هاگن  زا  تیودهم  و 
- هدش رپ  روج  ملظ و  زا  هک  ار - ناهج  درک و  دهاوخ  روهظ  ترضح  نآ  زا  يدنزرف  دشاب ، هدنام  یقاب  ناهج  رمع  زا  زور  کی  رگا  یتح  »

فلتخم قطانم  ناناملـسم  هیلع  هدرتسگ  روج  ملظ و  هب  هراشا  اب  شنانخـس  زا  یـشخب  رد  یفراـع  يولوم  درک .» دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ 
یلاح رد  نیا  تسا و  ناناملـسم  سومان  لام و  نوخ ، درادـن ، شزرا  اهنامزاس  اهروشک و  یخرب  هاـگن  زا  هک  يزیچ  زورما ، : » دوزفا ناـهج 

توعد اب  یفراع  يولوم  دنراد .» نوناق  مه  تاناویح  ناج  زا  عافد  يارب  یتح  ناناملسم ، هیلع  هدرتسگ  تایانج  لماع  ياهروشک  هک  تسا 
رد مان  تبث  اب  دییایب  : » تفگ نانآ  هب  باطخ  رتشیب ، هچره  داحتا  داجیا  اهفالتخا و  نتشاذگ  رانک  يارب  ناهج  فلتخم  قطانم  ناناملـسم  زا 
«. میهد خـساپ  قارع  نیطـسلف و  رد  ناـممولظم  ناردارب  نارهاوخ و  رـصان  نم  لـه  يادـن  هب  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ماـما  نازابرـس  فوفص 

ندناوخ دنتسم  مّلسم و  اب  وا  دوب . نادهاز  یکم  دجـسم  هعمج  ماما  دیمحلادبع  يولوم  نآرق ، هاگن  زا  تیودهم  شیامه  نارنخـس  نیرخآ 
دایز ردق  نآ  تایاور  نیا  : » تفگ مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  هنیمز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  هدـش  لقن  تایاور 
ردق هب  نارـضاح  زا  توعد  اب  نینچمه  دیمحلادبع  يولوم  دراذگیمن .» یقاب  هنیمز  نیا  رد  ار  ياههبـش  کش و  هنوگ  چیه  ياج  هک  تسا 

. تفر دهاوخ  هاگترپ  هب  دتفین ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناماد  هب  رگا  دسرب ، اج  ره  هب  رشب  دوزفا : یحو  نیمزرس  رد  روضح  نتسناد 
ماما میزادرپب . اهنآ  هب  لمع  فراعم و  تخانش  هب  دیاب  تسین و  یفاک  مالسا ، مان  هب  ناناملسم  يافتکا  تداعس ، هب  ندیـسر  يارب  تفگ : وا 

: درک دـیکأت  تراـیز  جـح و  روما  رد  هژیو  هب  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  نـالوؤسم  زا  ینادردـق  اـب  نینچمه  نادـهاز  یکم  دجـسم  هعمج 
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جح تسا و  ولج  اهروشک  رگید  زا  ًاعقاو  نانآ ، يارب  تالیهـست  ندرک  مهارف  جاـجح و  هب  یناـسر  تمدـخ  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  »
جاجح يارب  شیپ  زا  شیب  تساوخ  مه  ناتـسبرع  تلود  زا  دـیمحلادبع  يولوم  دوش .«  رتهب  نانچمه  عضو  نیا  میراودـیما   143 ص : ، 25

حیـشاوت و دـش و  هداد  دوبدای  مسر  هب  ییایادـه  ناگدـننک ، تکرـش  هب  نآرق ، هاگن  زا  تیودـهم  هرگنک  لالخ  رد  دوش . لـئاق  تالیهـست 
زا تیب  ود  اب  ار  شرازگ  دوب . هرگنک  رگید  ياههمانرب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  تبقنم  حدم و  رد  ییارـس  هحیدـم 

راوـنا رپ ز  هتـشگ  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  هنوـگنآ  ملاـع  میربیم : ناـیاپ  هب  دـش ، تئارق  مسارم  رد  هـک  تنـس  لـها  ناردارب  زا  یکی  راعـشا 
هللاءاش نا  دش  دهاوخ  ازع  هب  لدبم  لاجد  شیع  دنیچ  رب  ناهج  فارطا  همیخ ز  نمرها  دش  دهاوخ  اج  همه  تلادع ،

( جع  ) يدهم ترضح  هب  عجار  یّنس  ناملاع  زا  یکی  هلاقم 

ار لیذ  هلاقم  هادف ) انحاورأ   ) مظعألا هللا  ۀیقب  ترضح  دوعـسم  دوجو  هرابرد  یناریا  تنـس و  لها  یعفاش  یناحور  یمیرک  رکبوبا  اتـسومام 
درکیم اـنمت  هناـگیب  تشاد ز  دوـخ  هچنآ  درکیم  اـم  زا  مج  ماـج  بلط  لد  اـهلاس  تسا : هدـش  پاـچ  رئاز  متـشه  هرامـش  رد  هک  هتـشون 

دییات هب  وک  شود  مدرب  ناغم  ریپ  رب  شیوخ  لکشم  درکیم  ایرد  بل  ناگدشمگ  زا  بلط  تسا  نوریب  ناکم  نوک و  فدص  زک  يرهوگ 
لماـکت تقلخ و  درکیم  اـنیم  دـبنگ  نیا  هک  زور  نآ  تفگ  میکح  داد  یک  وـت  هـب  نـیب  ناـهج  ماـج  نـیا  مـتفگ  درکیم  اـمعم  لـح  رظن 
ناثدحم دنک . روهظ  تیرشب  تداعـس  تاجن و  يارب  دنوادخ  فرط  زا  یناهج  حلـصم  هک  دنکیم  باجیا  خیرات  لوط  رد  ناسنا  یجیردت 

. دناهتـشون يدـهملا ) دـمحم   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نابز  زا  ار  یناهج  حلـصم   144 ص : جـح 25 ، نآ  مان  تنـس  لها  گرزب 

. دـنکیم روهظ  همرکم  هکم  رد  دراد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبـن  هب  تهابـش  هنـسح  قـالخا  رادرک و  لاـعفا و  رد  يدـهملا  هفیلخلا 
ادـتقا يو  هب  دـناوخیم و  تعامج  زامن  دوشیم ، لزان  نامـسآ  زا  ةالـصلا ) هیلع   ) میرم نب  یـسیع  ترـضح  يدـهم  ترـضح  اب  ناـمزمه 

ألمی یمـسا  همـسا  ئطاوی  یتیب  لهأ  نم  اًلجر  ثعبی  یّتح  مویلا  کلذ  هللا  لّوطل  موی  ّالا  ایندـلا  نم  قبی  ملول  : » دومرف ادـخ  لوسر  دـنکیم .
ینالوط ردقنآ  ار  زور  کی  نآ  دـنوادخ  دـنامن ، یقاب  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا  ینعی  ًاروجو ؛» ًاملظ  تئلم  امک  ًالدـعو  ًاطـسق  ضرألا 

ملظ زا  هک  هنوگنآ  دنک ؛ داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هحفص  دوش و  نیمز  رب  مکاح  تسا  نم  مان  شمان  هک  نم  نامدود  زا  يدرم  ات  دنکیم 
یف مهنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمعو  مکنم  اونمآ  نیذلا  هللادعو  : » دیامرفیم دنوادخ  رون  هروس  هیآ 55  رد  نینچمه  دشاب . هدـش  رپ  روج  و 

نیمز يور  هفیلخ  ًاعطق  ار  اهنآ  هک  دنکیم  هدعو  دناهداد  ماجنا  حلاص  لامعا  دناهدروآ و  نامیا  امـش  زا  هک  یناسک  هب  دـنوادخ  ضرالا ؛»
هراشا جع )  ) يدهم تموکح  هب  یطویس  خیش  تنـس ، لها  ياملع  زا  دیـشخب . نیمز  يور  تفالخ  ار  ناینیـشیپ  هک  هنوگنامه  درک  دهاوخ 
گنج فوخ و  ینماان و  دنکیم و  ذوفن  اج  همه  رد  قح  نییآ  دریگیم و  رارق  شتموکح  ياول  ریز  رد  ناهج  برغ  قرش و  هک  دیامنیم 

ترـضح ثحبم  دـید . میهاوخ  هللاءاشنا  هک  دـباییم  ققحت  ناـیناهج  يارب  كرـش  زا  یلاـخ  تداـبع  دوشیم و  هدـیچرب  نیمز  هحفـص  زا 
لقن نینچ  دوسا  نب  دادـقم  زا  ( 92 ص 42 - ج 7 ،  ) دوخ ریـسفت  رد  تسا  تنـس  لها  گرزب  نارـسفم  زا  یکی  هک  یبطرق  جع :)  ) يدـهم

؛» مالـسإلا ۀملک  هللا  هلخدأّالإ  ردم  الو  رجح  تیب  ضرألا  رهظ  یلع  ام  : » دومرف هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  دنکیم 
نیمز رـساترس  رد  دیحوت  نامیا و  دوشیم و  دراو  نآ  رد  مالـسا  هکنیا  رگم  دـنامیمن ، یقاب  لگ  ای  گنـس  زا  ياهناخ  نیمز  يور  رب  ینعی 

زا زج  ءاوها ، تیمکاح  ادخ و  ریغ  نوناق  هنوگره  یفن  كرـش و  هنوگره  زا  یلاخ  تدابع  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت  دنکیم . ذوفن 
ربمایپ ًاصوصخم  هدوب ، یتموکح  نینچ  لیکـشت  ناـشتمه  گرزب ، ياـیبنا  لـیلد  نیمه  هب  تسین . ریذـپناکما  لدـع  تموکح  کـی  قیرط 

زین اجنآ  زا  درک . تموکح  لیکـشت  هب  مادـقا  ترجه  ماگنه  هب  ینعی  تصرف  نیتسخن   145 ص : جح 25 ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا 
يداصتقا و یگنهرف ، یـشزومآ و  ياههمانرب  ات  هتفرگ  حلـص  گـنج و  زا  شیاهـششوک  اهـشالت و  ماـمت  تموکح ، تفرگ  هجیتن  ناوتیم 

يدهم روهظ  هرابرد  اینک  تلود  زا  دمحموبا  مان  هب  یـصخش  تسا . كرـش  هنوگره  زا  یلاخ  یگدنب  ادخ و  یگدنب  ریـسم  رد  همه  یماظن 
دناهداتسرف وا  يارب  هک  یخساپ  رد  زاوقا » حلاص  دمحم   » ینعی هطبار  لک  ریبد  درک و  یلاؤس  یمالسإلا » ملاعلا  ۀطبار   » زا مالسلا  هیلع  رظتنم 
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ياهلاسر نتم  هتفریذپ ، ار  مالسلا  هیلع  يدهم  روهظ  هب  طوبرم  ثیداحا  زین  نایباهو  بهذم  يرکف  ردپ  هیمیت ، نبا  هکنیا  هب  حیرـصت  نمض 
زا سپ  هلاسر  نیا  رد  تسا . هتشاد  لاسرا  وا  يارب  دناهدرک ، هیهت  هنیمز  نیا  رد  زاجح  یلعف  سانـشرس  فورعم و  ياملع  زا  رفن  جنپ  هک  ار 

يدهم ترضح  هلیسو  هب  دنوادخ  روهظ ، ماگنهو  : » میناوخیم نینچ  همرکملا  ۀکم  ینعی  وا  روهظ  لحم  و  جع )  ) يدهم ترـضح  مان  رکذ 
یلـص ربمایپ  هک  تسا  هناگ  هدزاود  يافلخ  نیرخآ  وا  تسا . هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  یناهج  دنکیم ؛ داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  جع ) )

فیلأـت یـصوصخم  ياـهباتک  هنیمز  نیا  رد  یمالـسا  نادنمـشناد  زا  یـضعب  تسا .» هداد  حاحـص  بـتک  رد  اـهنآ  زا  ربـخ  هـلآ  هـیلع و  هللا 
حیـضوتلا رد  یناکوش  رظتنملا ، يدهملا  تامالع  یف  رـصتخملا  لوقلا  رد  یمثیه  رجح  نبا  يدهملا ، رابخا  رد  میعنوبا  هلمج : زا  دناهدرک ؛

باتک رد  یباضملا  نموم  نبا  ساـبعلاوبا  و  يدـهملا ، باـتک  رد  یبرغم  یقارع  سیردا  حیـسملاو ، لاجدـلا  رظتنم و  یف  ءاـج  اـم  رتاوت  یف 
تسا هنیدم  یمالسا  هاگشناد  ریدم  هتشاگن ، یحورـشم  ثحب  هنیمز  نیا  رد  هک  یـسک  نیرخآ  نودلخ و  نبا  یلع  درلا  یف  نونکملا  مهولا 

زین دیدج  میدق و  زا  ام  رابک  ياملع  نادنمشناد و  ناگرزب و  زا  ياهدع  تسا . هدرک  ثحب  روبزم  هاگشناد  هلجم  رد  هرامـش  نیدنچ  رد  هک 
یعفاش بقانم  رد  تسین . راکنا  لباق  هجو  چیه  هب  تسا و  رتاوت  دح  رد  يدهم  هنیمز  رد  ثیداحا  هک  دناهدرک  حیرصت  دوخ  ياههتشون  رد 

ِتعامج تنـس و  لها  دیاقع  ءزج  نیا  تسا و  بجاو  یناملـسم  ره  رب  يدـهم ، روهظ  هب  داقتعا  : » دـناهدومرف يواحلا  رد  یطویـس  خیـش  و 
عمجم هرادا  ریدم   146 ص : جـح 25 ، دـنکیمن .» راکنا  ار  نآ  یـسک  ناراذـگ ، تعدـب  ای  ربخ  یب  دارفا  زج  دوشیم و  بوسحم  ام  تلم 

رد مالـسلا : هیلع  يدهم  روهظ  راظتنا  هدنزاس  راثآ  تسا . هدرک  رکذ  اًلماک  ار  يدهم  روهظ  عوضوم  ینانک  رـصتنم  دمحم  یمالـسا ، یهقف 
هیاـپ صخـش  زا  هک  تسا  یثحاـبم  نیرتیعطق  زا  هکلب  درادـن  یتادراو  هبنج  یمالـسا  تاـمیلعت  رد  هدـیقع  نیا  هک  میتسناد  هتـشذگ  ثحب 

ياهدمایپ دروم  رد  دراد . دوجو  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  ثیداحا  دنا و  قفتم  هنیمز  نیا  رد  یمالـسا  قرف  مومع  هدش و  هتفرگ  مالـسا  راذـگ 
هک دربیم  ورف  ییایؤر  راکفا  نانچ  رد  هن  ار  ناسنا  يروهظ ، نینچ  هب  نامیا  ایآ  تفگ  دیاب  زین  یمالسا  عماوج  ینونک  عضو  رد  راظتنا  نیا 

ًانئمطم تسا . عامتجا  درف و  یگدنزاس  مایق  هب  توعد  عون  کی  هدیقع  نیا  هکلب  دوش ؛ طیارش  میلـست  ددرگ و  لفاغ  دوخ  دوجوم  عضو  زا 
ناناملـسم یمامت  نایم  رد  ار  گنهرف  نیا  دـیاب  ام  تسا و  حلـصم  روهظ  يزاس  هنیمز  يارب  مدرم  شـالت  بجوم  راـظتنا ، گـنهرف  جـیورت 

ناوراک 12146 تنس  لها  یعفاش  یناحور  یمیرک ، رکبوبا  اتسومام  مینک . داجیا 

مالسا ناهج  يارب  تفآ  نیرتمهم  هقرفت 

رد تدحو  یلجت  هنومن  نیرتهب  جـح ، تفگ : رئاز  اب  وگتفگ  رد  تنـس  لها  روما  رد  روهمج  سیئر  رواشم  یندـم  قاحـسا  دـمحم  يولوم 
تلع هب  مه  رگید  یهلا  نایدا  دنچره  تسا . هدرک  هجوت  دراد ، زاین  نادـب  ناسنا  هک  يداعبا  همه  هب  هک  تسا  ینید  مالـسا ، تسا . تادابع 

ياهنید دناهدوبن و  لماک  دناهدوبن ، لومـش  ناهج  يدبا و  مالـسا  دننام  کی  چیه  نوچ  یلو  دناهدرک ، هجوت  رـشب  ياهزاین  هب  ندوب ، یهلا 
ياهلکـش هب  هک  تسا  تدحو » ، » نآرق مالـسا و  زا  هدمآرب  ياهـشزرا  نیرتمهم  زا  یکی  دناهدرک . ناربج  ار  اهنآ  ياهدوبمک  اهنآ ، زا  دعب 

در ار  نآ  ندوب  بوخ  تسا  فـالتخا  لـماع  دوـخ ، هک  یـسک  یتـح  یلقاـع  ناـسنا  چـیه  هک  تسا  يزیچ  هدـش و  دـیکأت  نآ  هب  فـلتخم 
لماع تیموق ، داژن و  گنر ، ياج  هب  ار  اوقت » ، » مالسا دنکیم . دیکأت  نآ  هب  مالـسا  هک  تساوقت  شزرا  زا  هتفرگ  رب  شزرا ، نیا  دنکیمن .

، اوقت تلـصخ  نیا  دشابن . وربور  یعنام  اب  دوش ، مالـسا  هریاد  دراو  دهاوخب  یـسک  ره  هک  دوشیم  بجوم  عوضوم ، نیا  دـنادیم و  يرترب 
رد تادابع  همه  اوقت ، روحم  رب  هوالع  دنـسرب . تدـحو  هب  نآ  لوح  دـنناوتیم  اـهناسنا   147 ص : جـح 25 ، همه  تسا و  نیرفآ  تدـحو 

زامن وس  تمـس و  کـی  هب  ناناملـسم  همه  دـنک . هچراـپکی  دـحتم و  ار  ناناملـسم  هک  تسا  ياهنوگ  هب  اـهنآ ، هب  طوبرم  ماـکحا  مالـسا و 
رد زاغآ و  ار  هزور  تقو ، کی  رد  همه  نینچمه ، دراد . باوث  هناخ  رد  ادارف و  زامن  زا  شیب  دجـسم ، رد  زامن  تعامج و  زامن  دنناوخیم .

عمج یـصخشم  ياـهاج  رد  یـصخشم  ياـهنامز  رد  همه  دـسریم : جوا  هـب  تدـحو  نـیا  جـح ، رد  و  دـننکیم ؛ مـتخ  ار  نآ  ناـمز  کـی 
کی دنـشوپیم ، سابل  گنر  کی  روج و  کی  همه  دـیوگیم . کیبل  نابز  کی  اب  دراد ، هک  یـشیوگ  نابز و  ره  اب  یـسک  ره  دـنوشیم .
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، مالـسا ردص  رد  ار  دوخ  يزوریپ  مالـسا ، دراد و  يدایز  راثآ  تدـحو ، دـنوشیم . گنرکی  الماک  همه  دـنهدیم و  ماجنا  ار  لامعا  روج 
نیاربانب دندحتم و  مه  اب  دوخ  راک  رد  دنتسین ، مه  ناناملـسم  تیعمج  مدص  کی  هک  ناهج  يدوهی  تعامج  نیمه  تسا . تدحو  نویدم 

نانآ تالکـشم  زا  يرایـسب  دنقرفتم و  دنراد ، تیعمج  رفن  نویلیم  دص  دنچ  درایلیم و  کی  هک  ناناملـسم  یلو  دنـسریم ؛ دوخ  فادها  هب 
ندـش رود  عوـضوم ، نیا  تلع  هقرفت و  رـضاح ، ناـمز  رد  مالـسا  ناـهج  تـفآ  نیرتـمهم  تـسا . هـقرفت  نـیا  زا  یـشان  رـضاح ، ناـمز  رد 

دیوـگیم نآ  راـنک  رد  دـنکیم ، دـیکأت  هزور  زاـمن و  رب  مالـسا  رگا  تـسا . نآ  هتـسوپ  هـب  هجوـت  مالـسا و  حور  زا  یمالـسا  ياـهروشک 
همه رگا  مالـسا  هب  تشگزاب  نیاربانب ، دنوشن ؛ هدنکارپ  دننزب و  گنچ  یهلا  نامـسیر  هب  دـهاوخیم  نانآ  زا  و  دـنردارب » مه  اب  ناناملـسم  »

مالسا هیاپ  رب  نوچ  مه  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تسا . تدحو  داجیا  هار  نیرتهب  دوشن  ضعبب » ُرُفْکَن  ضعبب و  نمُؤن   » قادصم دشاب و  هبناج 
لها ياتفا  ياروش  سیئر  دوش . نامروشک  رد  فلتخم  بهاذـم  اهتیموق و  اههقرف ، نیب  رد  تدـحو  يرارقرب  لماع  تسناوت  تفرگ ، لـکش 

جح نییآ  رد  تنس  لها  ناوراک  یس  دودح  لاسما  تفگ : هعیش  نارئاز  اب  هسیاقم  رد  یناریا  تنـس  لها  نارئاز  عضو  هرابرد  هثعب  رد  تنس 
. دنرادن عیـشت  لها  ياهناوراک  اب  یتوافت  هنوگ  چیه  رظن ، نیا  زا  تسا و  بوخ  رایـسب  اهنآ ، هب  یناسر  تامدخ  عضو  هک  دننکیم  تکرش 
دوخ و صوـصخم  یناـحور  تلود ،  148 ص : جـح 25 ، هجدوب  اب  هک  دـنراد  قح  عیـشت ، لها  ياهناوراک  دـننام  تنـس ، لها  ياهناوراک 
هب هژیو  یگدیـسر  يارب  يربـهر  مظعم  ماـقم  هـثعب  رد  يدـحاو  دوـشیم ، هداد  اـهنآ  هـب  هـک  یتامدـخ  رب  هوـالع  دنـشاب و  هتـشاد  کـشزپ 

ناشتالکـشم دـننک ، هعجارم  مه  هثعب  رگید  ياهدـحاو  هب  دوخ  تالکـشم  ندرک  فرطرب  يارب  رگا  هک  دـنچره  تسا ؛ ریاد  ناشتالکـشم 
هب هک  ناناملـسم  تسا  هتـساوخ  دنوادخ  تسین و  اهنآ  لاثما  ییوگدب و  عازن ، لادج ، ياج  جـح ، دوشیم . فرطرب  یـضیعبت  چـیه  نودـب 

ردارب دننام  رگیدکی  اب  دنوش و  کیدزن  مه  هب  اًلماک  جح ، رد  دنراد  ار  رگیدکی  اب  دروخرب  هنیمز  ًاتعیبط  اهتیموق  اهگنهرف و  فالتخا  تلع 
اب دناهدش و  فرشم  یحو  نیمزرس  هب  مه  رانک  رد  ینس  هعیش و  هک  دنراد  دوجو  ییاهناوراک  ناریا )  ) ام دوخ  روشک  رد  هک  نانچ  دنـشاب ؛

. دنرادن یلکشم  چیه  مه 

يرْمَع خیش  تفایض 

شاهینیسح رد  راهن  تفایض  هب  هبنشجنپ  زورما  ار  عجارم  ياههثعب  ياضعا  يرْمَع  یلع  دمحم  خیش  ياقآ  بانج  نیملسملاو  مالـسالا  ۀجح 
ترضح مرح  تیلوت   ) يدوعسم یمیرک ، يرهـش ، ير  ججح : تایآ و  تارـضح  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  زا  تفایـض  نیا  رد  درک . توعد 

ینیسح یبتجم  دیـس  ناینیـسح ، یـشرق ، اینبرع ، رکـسع ، یـضاق  یئابطابط ، يوسوم ، يرویغ ، یناوضر ، باّون ، مالـسلا ،) اهیلع  هموصعم 
زا هک  ییاههثعب  ناریا ، ياههثعب  رب  هوالع  هسلج  نیا  رد  دنتـشاد . روضح  يریـصن  یناـهرز و  ناـیاقآ  زین  و  هیروس ) رد  هیقف  ّیلو  هدـنیامن  )

لضاف يرئاح و  يزیربت ، تایآ : تارضح  ياههثعب  ياضعا  یلو  دنتشاد ، تکرش  زین  دندوب  هدش  فرشم  نیفیرـش  نیمرح  هب  نانبل  قارع و 
، دوشن حرطم  يّدـج  یثحاـبم  دـنچ  ره  تاـعامتجا ، هنوگ  نیا  سفن  هک  تسا  ینتفگ  دنتـشادن . روضح  نآ  رد  مهتاـکرب ) تماد   ) ینارکنل

تاکرب زا  یکی  دیاب  تسا و  یبلق »  » عامتجا همدقم  یبلاق »  » ِعامتجا نایب  رگید  هب  تساهلد . ندش  کیدزن  تفلا و  ببـس  هدنزاس و  دیفم و 
نارـضاح هب  يرمع  خیـش  دـنزرف  مظاـک  خیـش  باـنج  ادـتبا  هسلج  نیا  رد  لاـح ، ره  هب  تسناد . اـهتاقالم  تـسد  نـیمه  ار  جـح  تارمث  و 

149 ص : جـح 25 ، خیـش  تسام . دـیع  زور  تقیقح  رد  لفحم  نیا  رد  امـش  ییاـمرف  فیرـشت  ظاـحل  هب  زورما  دوزفا : تفگ و  دـماشوخ 
ماما هب  هّبـشت  يارب  تسین . هعیـش  ّتنـس و  لها  نیب  یقرف  تهج  نیا  زا  و  نایعیـش ، اـهنت  هن  تسا  ناناملـسم  همه  هاـگهانپ  هنیدـم  رد  يرمع 

رصحنم يرهش  تهج  کی  زا  هنیدم  درک . انب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هناخنامهم )  ) هناخ فیضم  اجنیا  رد  مردپ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح 
بیترت يرمع و  خیـش  زا  نامهم  نابز  برع  نویناحور  زا  یکی  سپـس  تسا . مالـسلا  مهیلع  موصعم  شـش  نفدم  هکنیا  نآ  تسا و  درف  هب 

هللا لوسرل  مکلثم  ْنَم  تساهنیا : شتایبا  هلمج  زا  هک  دناوخ  ییاّرغ  هدیـصق  هنیدـم  نایعیـش  زا  یکی  هاگنآ  درک . رکـشت  تفایـض  نیا  نداد 
نم ٍۀمطافب  مِعنأ  ٍۀمطافب  ْمِرکأ  برعلاو  مجعلا  هیلع  ّتلـصو  ّالإ  ٍهفـش  یلع  رکُذی  مل  نیّیبنلا  ریخ  بسن  مکّدج  نم  اهل  كولملا  َتیل  بستنی 

www.Ghaemiyeh.comجح 25 ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


رد یمیدـق  نامتخاس  نامه  رانک  رد  هنیدـم  رد  نایعیـش  هینیـسح  دـیدج  نامتخاس  رد  راهان  هرفـس  هاگنآ  بسنلا  فّرـش  دـق  ٍۀـمطاف  لـجأ 
تفایض نیمه  تبسانم  هب  ًارهاظ  هک  هدش  انب  ابیز  یلکش  هب  هقبط و  دنچ  رد  عیـسو و  دیدج  نامتخاس  دش . هدرتسگ  يرمع  خیـش  ناتـسلخن 

بلاج تسا و  هینیـسح  تعامج  ماما  دوخ  طاشن و  اب  زونه  رمع ، لاس  دون  دودـح  اب  يرمع  خیـش  نونکا  لاـح ، ره  هب  دـش . حاـتتفا  ًامـسر 
هب ار  امـش  هجوت  هنیدـم  نایعیـش  عضو  يو و  یگدـنز  تاـیئزج  زا  یهاـگآ  يارب  دـناوخیم . هداتـسیا  مه  ار  هیموی  ياـهزامن  لـفاون  هکنیا 

/1 هعمج 24 / زور  دنسیونیم : ناشیا  منکیم . بلج  دناهتشاد  ناشیا  اب  یتجح  رقاب  دمحم  دیـس  رتکد  ياقآ  شیپ  لاس  دنچ  هک  ییوگتفگ 
هنیدم و نایعیـش  فورعم  یناحور  تعامج و  ماما  يرْمَع  یلع  دمحم  خیـش  اب  رادـید  روظنم  هب  ق . هدعقلا 1416 ه . يذ   23 ه ش :  1375

هخاش هب  باستنا  رطاخ  هب  تسا ، مالسا  ردص  نایعیش  رابت  زا  يراگدای  هنیدم و  لها  هک  يو  میتفر . ناشلزنم  هب  ناشیا ، اب  وگتفگ  تسشن و 
يرمع ياـقآ  دوـخ  هک  تسا  بوـسنم  ورْمَع »...   » هب هخاـش  نیا  اـیوگ  هتـشگ و  رادربماـن  يرْمَعلا »  » هب جرزخ  اـی  سوا  هلیبـق  زا  ياهتـسد  و 

نوچ هنیدـم و  لها  رثکا  ناـسب  دراد و  ینَدَـم  ییامیـس  هرهچ و  هک  تسا  يدرم  هدروخلاـس  يو  درکن . هئارا  هراـب  نیا  رد  نشور  یعـالطا 
يرشن رشح و  ًاریخا  هک  قثوم - نایاقآ  زا  یکی  تیاور  بسح  رب  هداهن و  رـس  تشپ  ار  يرمق  لاس  دودح 86  وا  دیامنیم . ناتسوپ  نیگنر 
ترضح رتشیپ  ناشیا ، اب  وگتفگ  تسشن و  يارب  تسا . هلاس  راهچ  يدنزرف  ياراد  لاس   150 ص : جح 25 ، نس و  نیا  رد  هتشاد - ناشیا  اب 

ياقآ بانج  دنمجرا  ققحم  ناشیا و  قافتا  هب  دروآ و  مهارف  ار  هنیمز  یلاعت ) هللا  هظفح   ) یـشیرق ياقآ  بانج  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح 
هفاضا هب  ياچ  هویم و  اب  میدـش و  وربور  يو  هنامیمـص  مرگ و  لابقتـسا  اب  میدـمآرد و  ناشیا  لزنم  هب  هد ، تعاس  دودـح  نایرفعج  لوسر 

هب ام  یفرعم  زا  سپ  دنتـشاد - هدهع  هب  هک  يرورـض  ياهراک  تلع  هب  یـشیرق - ياقآ  بانج  دندرک . ییاریذـپ  ام  زا  یعوبطم  رایـسب  غود 
رد دـنتخاس و  ناشن  رطاخ  ار  یبلاطم  میتخاسیم  حرطم  یپایپ  هک  ییاهـشسرپ  یپ  رد  ناشیا  دنتـشگزاب . ناشراک  لحم  هب  يرمعلا »  » ياـقآ
«، تسا رفن  رازه  دودح 25  نایعیش  تیعمج  : » تفگ دسریم »؟ نت  رازه  دنچ  هب  هنیدم  رد  میقم  نایعیـش  عومجم  : » هک شـسرپ  نیا  خساپ 

ناـشنایم دزاـس و  گـنهامه  ار  ناـنآ  هک  یتالیکـشت  زا  یللع  هب  دـنناوتیمن  دـنرادن و  یلّکـشت  هک  دـشیم  هدافتـسا  شناـیب  نحل  زا  یلو 
هزوح : » تفگ ام  باوج  رد  میدیسرپ ، هنیدم  رد  هیملع  هزوح  هرابرد  دنشاب . رادروخرب  دناسر ، مه  هب  ناشفادها  رد  ییوسمه  یگتسبمه و 
دودـح هتبلا  دـننکیم . تیبرت  حطـس  ياهـسرد  دـح  رد  ار  یبالط  هک  تسا  ریاد  فیطق  ءاسحا و  رد  ياهزوح  نینچ  درادـن و  دوجو  هیملع 

هیملع هزوح   ) ناریا یمالـسا  يروهمج  هیروس و  لیبق  زا  ناتـسبرع  روشک  جراخ  رد  دناهنیدم  لها  زا  هک  ینید  مولع  بالط  زا  نت  هدـجیه 
هرابرد يو  زا  دـننکیم .» لیـصحت  هیروس  رد  هنیدـم  بالط  نیرتشیب  دنتـسه . ینید  مولع  لیـصحت  مرگرـس  فیطق  ءاسحا و  ًاـنایحا  و  مق )

ایوگ دوبن و  صخـشم  نادنچ  يرْمَع  ياقآ  خساپ  دـش . لاؤس  دراد ، یموهفم  هچ  ياهژاو و  هچ  رد  هشیر  هملک  نیا  هکنیا  و  هلواخن »  » هملک
رما هب  هتشاد و  راک  رس و  لخن »  » ابهک دنتـسه  ینازرواشک  هلواخن »  » تسا و يدنویپ  ياراد  لخن »  » هژاو اب  حالطـصا ، نیا  هک  دندوب  نآ  رب 

ًانمـض دراد و  ینالوط  سب  ینرق و  دـنچ  ياهقباس  حالطـصا  نیا  هک  دـشیم  هدافتـسا  نینچ  ناشیا  نایب  زا  دـنتخادرپیم . لخن  يزرواشک 
ناشیا هدنیامن  یناهفـصا  نسحلاوبا  دیـس  اقآ  موحرم  نامز  رد  دـمحا ) لآ  لالج  ردارب   ) یناقلاط موحرم  تسین . مه  ریقحت  هبئاش  زا  يراع 

دندرک و دیهش  ار  يو  ایآ  هک  میدیسرپ  ناشیا   151 ص : جح 25 ، زا  دننوفدم . عیقب  ناتسربق  رد  و  دندرکیم ، یناگدنز  هنیدم  رد  دندوب و 
اب هکلب  درادـن ؛ یتیعقاو  ناشیا  تداهـش  یلو  دـندمآیم ؛ نم  دزن  ماهدوب و  طوبرم  ناشیا  اب  دـنداد : خـساپ  دـیتشاد ؟ یطابترا  ناشیا  اب  اـیآ 

ینییان و يازریم  یناهفـصا و  نسحلاوبا  دیـس  جاح  موحرم  ماظع  تایآ  تیعجرم  تایح و  اب  نامزمه  يرْمع  دـنتفر . اـیند  زا  یعیبط  گرم 
سپس ناشیا  داهن . رس  تشپ  اجنآ  رد  ینید  مولع  لیصحت  رد  ار  لاس  تسیب  تفر و  فرشا  فجن  هب  لیـصحت  يارب  یقارع  ءایـض  اقآ  جاح 
یئبمب ریـسم  زا  یتشک  ایرد و  قیرط  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترایز  يارب  مردپ  ای 1350 ق  لاس 1349  : » هک درک  وگزاب  ار  ناتـساد  نیا 

رد تفر و  قارع  هب  ایرد  هار  زا  دـعب ، لاس  مّرحم  رد  و  دـیماجنا ، لوط  هب  لاس  کی  ًاـعومجم  رفـس  نیا  هک  تفر  دهـشم  هب  ناتـسودنه  رد 
مردپ هب  هیطع  خیش  كرابم و  خیش  مان  هب  رفن  ود  هک  ارچ  دراد ؛ لیسگ  فرـشا  فجن  هب  لیـصحت  يارب  هنیدم  زا  ارم  تفرگ  میمـصت  اجنآ 
مظاک دـمحم  دیـس  هللا  ۀـیآ  موحرم  هدـنیامن  لیکو و  هک  مردـپ  تسرفب . فجن  هب  ملع  لیـصحت  يارب  ار  تدـنزرف  دـندوب  هدرک  داهنـشیپ 
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رد متفر و  البرک  ای  فجن  هب  هک  دوب  رفص  هام  داتـسرف . فجن  هب  هیطع  خیـش  اب  ارم  دوب ، یناهفـصا  نسحلاوبا  دیـس  موحرم  زین  ییابطابط و 
مولعلارحب دیـس  موحرم  تیب  هب  هضور  عامتـسا  يارب  هک  مدید  ایؤر  ملاع  رد  ار  مدوب ، میقم  فجن  هیدهم  هسردـم  رد  هک  دـعب ، لاس  مرحم 

هللادـبع یبا  ترـضح  يرادازع  هضور و  سلاجم  هتـسجرب ، دـیتاسا  ماظع و  تایآ  تویب  رد  ازع  مایا  رهظ  زا  لـبق  اـًلومعم   ) ماهتـشگ مزاـع 
تیب دراو  متـساوخیم  یتقو  دـندرکیم .) تکرـش  سلاجم  نیا  رد  مدرم  هدوت  بالط و  اـملع و  ناـیاقآ  دوب و  ریاد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 
يدرم ۀینوتیز ؛ ۀمامِع  هیَلَع  نیبکنملا ، دیعب  ردصلا ، یلاع  فاصوا : نیا  اب  هتـسشن  مدـید  ار  یـصخش  ناشیا  رد  مد  موش ، مولعلارحب  موحرم 
خـساپ یلع !؟ دمحم  خیـش  دومرف : هتخیوآ . کنحلا  تحت  اب  ياهمامع  تشاد و  رـس  رب  گنر  ینوتیز  ياهمامع  هک  هناشراهچ  زارف و  هنیس 
يدـلو رئاز  ةرایزل  تیتأ  بلاط ، یبأ  نب  یلع  انأ  : » دومرف متفر  وا  دزن  یتقو  ایب . ولج  لاـعت ؛ دـندومرف : متـسه . یلع  دـمحم  خیـش  نم  مداد :

152 ص : جح 25 ، هب  بجر  خیش  ینعی  نیسح  مدنزرف  رئاز  رادید  ترایز و  يارب  متسه و  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  بجر ؛ خیشلا  نیسحلا ؛
تشاد دمآ  تفر و  یناهفصا  نسحلاوبا  دیس  جاح  موحرم  تیب  هب  دربیم و  رس  هب  هسردم  رد  دوب و  ّتبت  لها  بجر  خیش  ماهدمآ .» فجن 
ضرع يدرگیمرب ؟ هنیدـم  هب  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تفریم .) رامـش  هب  موـحرم  نآ  ّصاوـخ  زا  حالطـصا  هب  (و 

متالیصحت هک  دوب  نانچ  ترضح  نآ  روظنم  دیاش   ) درگ زاب  فجن  هب  ًاروف  یتفر  هنیدم  هب  رگا  دومرف : مورب . هنیدم  هب  تسا  نکمم  مدرک :
اریز لیولا ؛» حیصی  دعب  امیف  ّهنأل  : » دومرف ارچ ؟ مدیـسرپ : مور ) هنیدم  هب  مفئاظو ، ِروخرد  یتامولعم  یملع و  ياهیامرـس  اب  مهد و  همادا  ار 
یلع نینمؤملاریما  هاگراب  ترایز  هب  متفرگ و  وضو  مدش ، رادیب  باوخ  زا  هکنیا  زا  دعب  دروآیم .» رب  گناب  هنیدـم  مدرم  رب  باذـع  اهدـعب 

، دوب هتفر  فجن  هب  مردپ  یتقو  هک  دـندمآ  نم  دزن  رفن  هس  نآ  زا  دـعب  دوب . مارحلا  مرحم  مراهچ  ای  موس و  رد  ایؤر  نیا  متفر . مالـسلا  هیلع 
زین مردپ  مدرکیم و  تفایرد  ار  دوخ  یجرخ  لوپ  اهنآ  زا  نم  دننک و  نیمأت  فجن  رد  ارم  یناگدنز  هنیزه  هک  دوب  هدرک  شرافس  نانیا  هب 

مردپ تشذـگرد  شرازگ  زا  سپ  مدـنارذگیم . یتخـس  هب  ار  یناگدـنز  نم  دوب و  هتفر  ایند  زا  مردـپ  داتـسرفیم . فجن  هب  ار  اهنآ  بلط 
یلع خیش  موحرم  يارب  داد  روتسد  يرگید  صخـش  رافغلادبع و  دیـس  هب  ناشیا  مدش . یناهفـصا  نسحلاوبا  دیـس  جاح  موحرم  تیب  یهار 

اب درک . تکرـش  نآ  رد  زین  یناهفـصا  نسحلاوبا  دیـس  جاح  موحرم  دوخ  سلجم  نیا  رد  دـننک . ریاد  یمیحرت  سلجم  مردـپ  ینعی  يرْمَع 
هک ینیمز  زج  مردـپ - موحرم  كََرتام  زا  يزیچ  مدـید  هنیدـم  رد  متـشگ . زاب  هنیدـم  هب  متـشادن ، تشگزاـب  يارب  ياهقـالع  نادـنچ  هکنیا 

فجن راپـسهر  مردام  اب  نآ  زا  سپ  و  مدنام ، اجنآ  رد  لاسکی  متـشگزاب و  هنیدم  هب  هک  هّللدمحلا  درادن . دوجو  تشادن - شزرا  نانچنآ 
«. مدمآ ایند  هب  لاس 1330 ق  رد  نم  دوخ  تفر و  ایند  زا  یگلاـس  ای 86  نس 85  رد  هدوب و  رّمَعُم  مردپ  منک  يروآدای  دیاب  مدش . فرـشا 

هداهن رس  تشپ  ار  يرمق  لاس   86 ینعی 1416 ق 1375 ش )  ) دوشیم هتـشون  شرازگ  نیا  هک  نونکا  مه  دش ، هراشا  هکنانچ  يرْمَع  ياقآ 
اقآ جاح  مان  هب  یناهفـصا - یفجن  اقآ  نادنزرف  زا  یکی  دـش : لاؤس  ناشیا  زا   153 ص : جح 25 ، تسه . زین  هلاس  راهچ  يدـنزرف  ياراد  و 

هنیدم هب  نارگید  هکم و  فیرـش  هارمه  دیدوب ، هلاس  هدزای  هد  امـش  هک  ینامز  نامه  ینعی  ای 1340 ق  لاس 1339  رد  رادمتعیرش - لامک 
ار تنس  لها  زا  يرامش  روبق  راک ، ياضف  هعـسوت  يارب  تهج  نیمه  هب  دوش . يزاسزاب  مالـسلا  مهیلع  عیقب  همئا  روبق  درک  داهنـشیپ  دمآ و 
رد دمآ و  دیدپ  يدوعـس - نادناخ  ندمآ  راک  يور  زا  لبق  لاس  ود  ینعی  ینـس - هعیـش و  نایم  عازن  يریگرد و  نامز  نیا  رد  درک . ناریو 
نم : » تفگ خساپ  رد  وا  دیدینش ؟ ار  نایرج  نیا  امش  ایآ  تشگ . هعیـش  اب  تنـس  لها  هنیک  بجوم  رما  نیمه  تخیر و  مه  هب  اهراک  هجیتن 

رد ود  عیقب  ناتسربق  دندربیم و  مالسلا  مهیلع  عیقب  همئا  يوبن و  هاگراب  ترایز  هب  ار  ام  هک  مدربیم  رس  هب  یکدوک  نینس  رد  نامز  نیا  رد 
اما دوب ؛ ییالط  ای  گنر و  ییالط  ینعی  درز  حیرض  ياراد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هاگراب  و  یلامـش . يرگید  یقرـش و  یکی  تشاد :

، ود نیا  نایم  دوب و  ادج  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  حیرض  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  سابع  مالسلا و  مهیلع  عیقب  همئا  حیرض 
نازحألا تیب  اـت  مالـسلا  مهیلع  عیقب  همئا  هاـگراب  هلـصاف  زین  و  میدـشیم . اـج  هباـج  هاـگراب  ود  نیا  هب  یتحار  هب  هک  تشاد . دوجو  یهار 
اههاگراب نیا  همه  رب  تشاد  رارق  عیقب  لخاد  رد  نازحألا  تیب  و  درکیمن ، زواجت  عطق  روط  هب  رتم  هدزناپ  زا  دوب و  رتم  هدزناپ  ات  هد  دودـح 

مرح و يوشتـسش  يارب  هک  دیـشک  عیقب  ناتـسربق  هب  بآ  هلول  دـمآ و  رادمتعیرـش  لامک  اـقآ  جاـح  دـنتفگیم : دـندوب و  هدـنارتسگ  شرف 

www.Ghaemiyeh.comجح 25 ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


ربق هدوب و  ناتسربق  نیا  رادشفک )  ) نابشفک یناهفصا  رفعج  جاح  مان  هب  یصخش  تفرگیم . رارق  هدافتسا  دروم  راجـشا  زا  ياهراپ  يرایبآ 
ندرک ناریو  دوعس ، نادناخ  روتسد  هب  ناتسبات 1343 ق  ینعی  نابعش  هام  رد  تسا . هتشاد  هاگراب  دبنگ و  ياراد  تمسق  نیا  رد  زین  نامثع 

دیس هزمح  ترضح  هاگراب  نآ  نمض  هک  تفای  همتاخ  یناریو  نیا  لاس  نیمه  ناضمر  رخآ  ات  دندرک و  زاغآ  اههاگراب  هعقب و  روبق و  نیا 
دوجو مان  نیا  هب  يدجـسم  مراد ، دای  هب  هک  اجنآ  اـت  دـنداد : خـساپ  دـش ؛ لاؤس  اـیانث » دجـسم   » زا دـنتخاس . ناریو  دـحا  رد  زین  ار  ادهـشلا 

ناتـسبرع زا  جراـخ  رد  هنیدـم  بـالط  زا  نت  هدـجه  هک  میتسناد  يرْمَع  ياـقآ  نانخـس  زا  تسا . هدوب  ياهلحم  ِماـن  اـیانث »  » هکلب تشادـن ؛
اهنآ زا  يرتمک  رامش  دنهدیم و   154 ص : جح 25 ، همادا  دوخ  تالیصحت  هب  هیروس  رد  اهنآ  رتشیب  هک  دنتسه  ینید  تالیـصحت  مرگرس 

نایعیش يارب  ياهزوح  ًاساسا  هنیدم  دوخ  رد  درادن . دوجو  تلود  يوس  زا  یعناوم  ناتسبرع  زا  اهنآ  تشگزابو  تفر  يارب  دنمیقم و  مق  رد 
هتـشذگ لاس  رد  ماّمد  ِناوسن  هفیاـط  زا  نت  ود  زا  مدرک : لاؤس  تسا . ریاد  یعیـش  یملع  ياـههزوح  ءاـسحا ، فیطق و  رد  اـما  تسین ؛ ریاد 

هب تسا  هدوب  يدوعـس  لایر  نویلیم  شـش  ياهب  شزرا و  هب  یبتک  يواح  نایعیـش و  نآ  زا  هک  مامد  رد  ار  ياهناخباتک  مدینـش  (1415 ق )
يرْمَع ياقآ  نکیل  . ) دراد تیعقاو  شرازگ  ربخ و  نیا  يرآ ، دـنتفگ : داد ؟ يور  ماـمد  رد  راوگاـن  هثداـح  نیا  ًاـعقاو  اـیآ  دندیـشک ؛ شتآ 

هیلع یلع  دهشم   » ایآ هدوب ؛ عیقب  لخاد  رد  نازحألا » تیب   » هک دیتشاد  یتراشا  اًلبق  امش  مدیسرپ : درکن .) هئارا  هراب  نیا  رد  یفاک  یحیـضوت 
« هبوت دجسم   » هرابرد تشاد . رارق  عیقب  لخاد  رد  دهشم  نیا  تفگ : داد و  تبثم  خساپ  لاؤس  نیا  هب  تسا ؟ هدوب  عیقب  نورد  رد  زین  مالسلا »

دجسم  » زا لقتسم  ادج و  يدجسم  هبوت » دجسم  : » تفگ مدیـسرپ . ترـضح  نآ  هناخ  ای  و  مالـسلا » اهیلع  ارهز  همطاف  دجـسم   » زین ابق و  رد 
ابق دجسم  لامـش  رد  هتفر و  نایم  زا  نونکا  مه  هک  تشاد  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هناخ  ابق  دجـسم ، شیپاشیپ  رد  و  هدوبن ، ابق »

« سمش دجسم   » هرابرد تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هناخ  دنتفگیم  دندربیم و  اجنآ  هب  ار  ام  یلاسدرخ  نامز  رد  و  تشاد ، رارق 
تشپ هک  تفریم  رامش  هب  نالاسدرخ  ناکدوک و  نفد  يارب  یناتسربق  هکلب  تسا ؛ هدوبن  دجـسم  اجنیا  دنتفگ : مدیـسرپ . نابرق »  » هلحم رد 
يرْمَع خیش  دشابیم . خیـضف » دجـسم   » نامه عقاو  رد  سمـش  دجـسم  و  تسین ، تسرد  هک  دندیمانیم  سمـش » دجـسم   » ار ناتـسربق  نیا 

روصحم ياهطوحم  طقف  مدیدن . يدجسم  نآ  رد  نم  هدوبن و  شیب  یتانق  میهاربا  ما  هبرشم  دنداد : خساپ  تفگ : میهاربا » ما  هبرشم   » هرابرد
تالیـصحت هب  تسا و  هاگـشناد  هزوح و  نایوجـشناد  بالط و  زا  مظاک »  » مان هب  يرمع »  » نادـنزرف زا  یکی  تسه . هدوب و  راوید  راهچ  هب 

جاح مان  هب  یـصخش  میدیـسرپ : يو  زا  دریگیم . ارف  ءاسحا  هیملع  هزوح  رد  ار  حطـس  سورد  و  دـهدیم ، همادا  ءاسحا »  » رد دوخ  جودزم 
مظاک دمحم  دیـس  هللا  ۀیآ  موحرم  دنزرف   ) ییابطابط دـمحم  دیـس  موحرم   155 ص : جح 25 ، هارمه  هک  یناهفـصا ، ياهتـسه   ] یلع ازریم 
عجار ياهمانرفـس  لاس  نیمه  رد  ایآ  دمآ . هنیدم  هب  لاس 1331 ق  رد  تفر ، ایند  زا  یگلاس  يدنا  لهچ و  نینـس  رد  هک  يدزی ) ییابطابط 

دـندرکیم و يرادازع  ناـمز  نآ  رد  تاداـس  فارـشا و  اـی  نایعیـش و  هدوـب و  هکم  فیرـش  ناـمز  رد  رفـس  نیا  دـنتفگ : تشوـن ؟ جـح  هب 
هتبلا دـیآیم . مرطاـخ  هب  اههتـسد  نیا  زا  ییاـهامنرود  اهزادـنا و  مشچ  هک  دـنتفریم  عـیقب  فرط  هب  دـنتخادنایم و  هار  هب  ازع  ياههتـسد 

یلکـشت نونکا  مه  دـنچره  هنیدـم  تاداس  فارـشا و  ای  افَرُـش  و  درکیم . عیـشت  راهظا  ًانلع  ًامـسر و  هکم  فیرـش  هک  دوشیم  ناشنرطاخ 
. تساهنآ تافوقوم  بقارم  رظان و  روصنم  دیس  مان  هب  یصخش  و  تسا ، طوبضم  اهنآ  يارب  دننکیم و  ظفح  ار  دوخ  باسنا  نکیل  دنرادن ،

دننک ریاد  راید  نیا  رد  يزکرم  دجسم »  » ناونع مان و  هب  رگا  نوچ  درادن ؛ دوجو  دجسم »  » ناونع مان و  هب  يزکرم  نایعیـش ، يارب  هنیدم  رد 
تخر نآ  ياـضف  طـیحم و  زا  نایعیـش  تاراـیتخا  دریگیم و  دوخ  رظن  ریز  ار  نآ  دراذـگیم و  تسد  نآ  يور  ًامـسر  تموکح  تلود و 

زا نت  ود  يرْمَع  ياقآ  اب  ام  يوگتفگ  يانثا  رد  دوشیم . هدـیمان  هینیـسح »  » ای سلجم » ، » تسا دجـسم »  » اًلمع هک  يزکارم  اذـل  ددـنبیمرب .
هرابرد اهنآ  زا  یکی  و  دندمآ ، ناشیا  دزن  دراد - هلـصاف  رتمولیک  دودح 120  هنیدم  اب  هک  هیقالـس -»  » يدابآ رد  عقاو  دـهم »  » هلحم نایعیش 

زا یهوک  هلحم  نیا  رد  هک  داد  یتاحیـضوت  دهم »  » هرابرد يرْمَع  ياقآ  اهنآ  نتفر  زا  سپ  درک . تفایرد  ار  مزال  خساپ  درک و  یلاؤس  جح 
. دراد رارق  يدوعـس  تلود  تراظن  فرـصت و  تحت  نونکا  و  درکیم ، يرادربهرهب  نآ  زا  ایناتیرب  تلود  ًاقباس  هک  دراد  دوجو  الط  ندعم  ]
زا نایعیش  زا  یهورگ  تسا ، بآ  دوبمک  راتفرگ  هطقن  نیا  نوچ  دننایعیش و  زا  یگمه  تسا ، عقاو  اجنآ  رد  دهم  هلحم  هک  هیقالـس  یلاها  و 
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رهاوخ و هدوب و  ناشردپ  دنزرف  اهنت  يرمع  ياقآ  میوشیم  روآدای  همتاخ  رد  تسا . كدنا  العف  نآ  هنکـس  رامـشو  دندرک ، ترجاهم  نآ 
هتسب ياهلحم  رد  نایعیش - دننامه  ًاقیقد  ياهتشارفارب - نامتخاس  نیمزریز  رد  عمج ، تروص  هب  ار  رصع  رهظ و  زامن  اهزور  درادن . يردارب 
ریـسم رد  یناتـسلخن  رد  عقاو  یـسلجم  ای  دجـسم  رد  ار  اشع  برغم و  زامن  دـنکیم و  رازگرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  مرح  هب  کـیدزن 

داد رارق  اـم  راـیتخا  رد  ار  تاـعالطا  نـیا  يرْمَع  ياـقآ  هـکنیا  زا  اـم   156 ص : جـح 25 ، دـیامنیم . هماقا  تعاـمج  هب  یلاوعلا »  » ناـبایخ
يارب ناشیا  دوجو  میتفرگ . ناشیا  اب  زاـمن  هماـقا  هاـگیاج  نیمه  رد  مه  یـسکع  میتشاد و  میدـقت  ودـب  ار  یـسکع  میدرک و  يرازگـساپس 

«1 . » تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتسود  يارب  یهاگهانپ  منتغم و  یسب  هرونم  هنیدم  نایعیش 

هنیدم لیمک  ياعد  نیمود  يرازگرب 

دـنه و جـیلخ ، نایعیـش  زا  ياهدـع  یناریا و  راّوز  تکرـش  اب  نیمرحلا و  نیب  عیقب و  راوج  رد  لاـسما ، هنیدـم  لـیمک  ياـعد  نیمود  مسارم 
روـظنم هب  مارحلا  هللا  تیب  یناریا  نارئاز  زا  توـعد  نمـض  ياهیعـالطا  ّیط  هـثعب ، یموـمع  طـباور  هبنـشجنپ  زورما  دـش . رازگرب  ناتـسکاپ 

جاّجح ياهترایز  تاعاط و  یلوبق  يوزرآ  اب  عیقب ، مولظم  ناتـسربق  يوبن و  فیرـش  مرح  راوج  رد  لیمک  ياـعد  مسارم  رد  مظنم  تکرش 
زا مارآ  مارآ  یناریا  نارئاز  بش  هن  تعاس  زا  دـش . جرد  باـتک  نیمه   65 رد ص 64 - هیعالطا  نیا  نتم  درک . دـیکأت  یتاـکن  رب  نطومه ،

ناشفرط کی  هک  دننیشنب  ییاج  دوشن  تمسق  رگید  دیاش  دننک . يرپس  ار  ناشرمع  ياهبـش  نیرتزیگنا  هرطاخ  زا  یکی  ات  دندیـسریم . هار 
وـس ود  ره  زا  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  يوب  مولظم و  ماما  راـهچ  رازم  ناـشرگید  فرط  دـشاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رهطم  دـقرم 

عّمجت نیا  يارو  رد  قشع ، يراکمه و  همانرب و  رکف و  ایند  کی  اّما  دـننیبیم ، ار  جاّجح  مظنم  هوکـشرپ و  عمجت  اهنت  اـهیلیخ  دـننک . سح 
نامز اج ، نییعت  تسا . مّظنم  همانرب و  اـب  لـیمک ، ياـعد  يرازگرب  وربا  ياـهتراشا  نم  وربا  وت  وم  شچیپ  نم  ینیبیم و  وم  وت  تسا : هتفهن 

اعد و يارب  مظنم  همانرب  زا  ریغ  تسا . همانرب  نیا  ءزج  نامهم  نویناحور  نانامهم و  نازابناج و  نارهاوخ و  نتـسشن  ّلـحم  ناـیاپ ، عورش و 
تراـکالپ و زا  هدافتـسا  عّمجت  هقطنم  یـشک  باـنط  اهوگدـنلب و  توص و  راد  هدـهع  یناـسک  يرادربملیف ، حاّدـم و  ناوخاـعد و  هیثرم و 
زا يرادربهرهب  نیرتهب  ات  دنشوکیم  بّدؤم  نیتم و  روبص و  قشاع ، رایشوه ، یناردارب   157 ص : جح 25 ، دنتسه و  مسارم و ...  تاماظتنا 

رفـس همانرب  رگا  دـندوب و  هعمج  بش  نآ  هار  هب  مشچ  هناقاتـشم  ام  جاّجح  هک  دوب  نیا  دوب . نینچ  زین  لبق  ياهلاس  دریگ . ماجنا  مسارم  نیا 
اهزور نیا  اهزاورپ ، يدنب  نامز  قبط  اهیـضعب  دنتـشاد . هودنا  هصغ و  یّلک  دـندرکیمن ، كرد  ار  هنیدـم  لیمک  ياعد  ضیف  هک  دوب  نانچ 
هنیدم  » و لبق » هنیدـم   » ِحالطـصا دوشیم . رازگرب  هنیدـم  رد  جاجح  روضح  مود  تبون  رد  نانآ  لیمک  ياعد  دـنوریم . هّکم  هب  تسارکی 

، اعد مسارم  يرازگرب  لاح  روش و  نیمه  داد . حـیجرت  ار  یکی  یّلک  روط  هب  ناوتیمن  دراد . ییایازم  مه  مادـک  ره  تسا . هداتفا  اـج  دـعب »
جح لامعا  دیامرفیم : هک  یتایاور  اب  نانآ ، راک  دوشیم . رارکت  دنیآیم ، هنیدم  هب  نارئاز  زا  یمین  هک  جح  لامعا  زا  سپ  رگید ، راب  کی 

ندرک هضرع  و  ماما » ياقل   » رب دراد  دـیکأت  هک  یثیداحا  ای  دـینک ، لماک  ام  رادـید  اب  ار  جـح  دـییایب و  ام  تراـیز  هب  دـیداد ، ماـجنا  هک  ار 
تیالو و دـیاب  یجاح  تسا و  جـح  ییالو  یـسایس و  هبنج  زا  رگید  یعون  نیا  تسا . رتراـگزاس  ادـخ ، تّجح  ّیلو و  رب  يراـی  ترـصن و 

زاب دندمآ . عیقب  رانک  ربمایپ و  مرح  راوج  هب  وس  ره  زا  نایناریا  هتسد  هتسد  دهد . ناشن  دنک و  مالعا  یهلا ، يربهر  اب  ار  شیوخ  یگتسبمه 
هاگره تسا . نیرید  ياههودنا  گرزب و  ياهمغ  يوار  هنیدم ، دش . هتخوسلد  نارگاوجن  مرگ  ياهکشا  قاتـشم و  ياهلد  ياریذپ  عیقب  مه 

رب مغ  راب  هنیدم ، دوب . اهتصرف  نآ  زا  یکی  زین  هعمج  بش  نیا  دهدیم . رـس  تبرغ  جنر و  هصق  ینابز ، یب  نابز  اب  دبایب ، انـشآ  درد  شوگ 
اهدرد نیجآ  مغ  تیاور  نیا  هب  شوـگ  دـنداد و  نیگنـس  مغ  نیا  ریز  هـب  شود  یناریا ، نارئاز  نـیرید . ّتیموـلظم  زا  هتـسخ  داـهن ، نـیمز 

ییابرهک نوچمه  لیمک » ياعد   » هبذـج هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ربق  رانک  رد  دـنلب ، هماـنجنر  نیا  ندینـش  قاتـشم  دـندرپس ،
ییاهلد زا  راشرـس  نآ ، فارطا  زا  یـشخب  عیقب و  نابایخ  دیـشک . عیقب  يوس  هب  یماع ، ملاع و  ناوج و  ریپ و  درم و  نز و  زا  ار  رئاز  نارازه 

هیلع یلع  نینمؤملاریما   158 ص : جح 25 ، هناقـشاع  تاجانم  اب  ندرک  همزمز  ندرپس و  شوگ  قوش  هب  و  وا ، لآ  دمحم و  قشع  هب  هک  دوب 
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رطع دـندوب و  هدرتسگ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناگتفیـش  نیا  ياپ  ریز  ار  نآو  هدوشگ  لاـب  ناگتـشرف  ییوگ  دـندوب . هدـمآ  درگ  مالـسلا 
و ییانشور . رون و  رد  قرغ  دوب ، ربمایپ  رّونم  رّهطم و  دقرم  وس ، کی  دوب . هدیچیپ  اضف  رد  اهلد  نتـسکش  يادص  صولخ و  میـسن  شیاین و 

هدرک رپ  شیوخ  روضح  اب  نارئاز  ار ، عیقب  هتـسب  برد  ات  ربمغیپ  مرح  لصاف  ّدـح  نایم ، نیا  رد  و  شوماخ ! هتـسخ و  عیقب  رگید ، يوس  رد 
اب ار  دوخ  دنویپ  عیقب  همئا  روبق  ربمایپ و  ربق  نایم  هطّوحم  رد  هتـسشن  تیب  لها  ناوریپ  و  ربمایپ ، لآ  يوس  کی  دوب ، ربمایپ  وس  کی  دـندوب .

. تسین هدوبن و  ياهلـصاف  نابات ، ياههام  نیا  دیـشروخ و  نآ  نایم  دنامیم . یلاخ  دیابن  هلـصاف  نیا  دـندرکیم . تباث  لوسر  لآ  لوسر و 
هطـساو هقلح  مالـسلا  هیلع  یلع  یلع ! لیمک  ياـعد  تسا ؟ نکفا  نینط  نآ  رد  هدرک و  رپ  ار  عیقب  یبنلا و  دجـسم  ناـیم  ياـضف  يزیچ  هچ 

طیحم و رد  ار  تّما »  » هک تسا  یلع  ياعد  ادـص و  مه  اجنیا  تسا . همطاف  یلع و  لـسن  زا  ترتع ،» . » تسا دـمحم » لآ   » و دـمحم »  » ناـیم
هک یبش  هچ  نارای  بلق  هتـسکش  هک  بشما ، بر  ای  تسا  بش  هچ  تسا . هدروآ  درگ  هدرک و  بذـج  عیقب ، روبق  لوسر و  دـقرم  تحاسم 

سنا و بش  ناراثن  ناج  هب  دسرب  ینامـسآ ، تاکرب  هللا »  » ناگتـشرف ز  هاگرحـس ، ات  هک  یبش  هچ  ناراب  وچ  ادخ  زا  دـسر  تمحر ، ضیف و 
. دوب هدرپس  نارئاز  برای » برای   » هب شوگ  هنیدم ، نارادزار  کشا  بش  تاجانم ، هیرگ و  بش  تسا  يدهم  ناقشاع  بش  تسا ، ییانـشآ 

ناگتشرف هب  ات  تفریم ، رتالاب  ربمایپ ، مرح  ینارون  ياههتـسدلگ  زا  دوب و  هدناشوپ  ار  رهـش  ياضف  نیثیغتـسملا ،» ثایغ  ای   » كانزوس همغن 
داـی ار  اـهلد  نیا  يرارق  یب  دوب . باـت  یب  قشاـع  ياـهلد  دـشیم . هدرتسگ  عیقب  زارف  رب  فطل ، تمحر و  زا  ياهیاـس  نوچمه  دیـسریم و 

اهکشا دیکرتیم و  ولگ  رد  هدنام  ياهضغب  درشفیم ، ار  اهلد  هّیـضرم ، يارهز  ياهمغ   159 ص : جح 25 ، درکیم . مارآ  يدهم  نیـسح و 
هدرپس اههمزمز  نیا  هب  ناج  شوگ  زین  اـهیناریا  ریغ  فارطا ، رد  دیـسریم . ناـیاپ  هب  مک  مک  اـعد  دـشیم . يراـج  اـهتروص  هب  اههدـید  زا 

درب و دـنهاوخن  داـی  زا  ار  هعمج  بش  نیا  تّذـل  زگره  اـهیناریا  دـندشیم . هدـید  راـنک  هشوگ و  رد  مه  یتیوک  یناـنبل و  نایعیـش  دـندوب .
رایتخا رد  هثعب  يرـصب  یعمـس  رد  وئدـیو ) تساک و   ) لیمک ياعد  راون  دـندرک  مالعا  هک  صوصخب  تشاد ، دـنهاوخ  زیزع  ار  شاهرطاخ 

رپ ياهلد  نیا  هب  ادـنوادخ  دورب . نارئاز  هعیـش و  دای  زا  هک  تسین  يزیچ  زین  ربماـیپ  ناـمدود  تبحم  رهم و  دوشیم . هتـشاذگ  نادـنمهقالع 
هتفه نیا  هک  تسا  ینتفگ  « 1  » درک اپ  هب  ینافوط  رهـش ، نیا  رد  هک  هناقـشاع  ياههلان  بش  نیا  هب  درم  نز و  نازوس  مرگ و  کشا  هب  درد 

زا دـننک و  هدافتـسا  اعد  مسارم  رد  اهنآ  زا  ات  داد  رارق  ناحادـم  رایتخا  رد  درک و  باختنا  ار  يراعـشا  مسارم ، زا  شیپ  هثعب  یمومع  طباور 
صّـصختم نارعاش  نف و  لها  زا  یتأیه  زین  ناریا  رد  تسا  هتـسیاش  دوب . یبوخ  ریبدـت  هتبلا  دـص  دوش و  زیهرپ  کبـس  اـی  اوتحم  مک  راعـشا 

ات دنهد  رارق  نانآ  رایتخا  رد  دننک و  یـسررب  لبق  زا  دوشیم ، شخپ  امیـس  ادص و  زا  هک  یـسلاجم  ای  مهم  سلاجم  رد  ار  ناحادـم  راعـشا 
دنچ زین  يراق  درک . نآرق  تئارق  هب  توعد  ار  نآرق  يراق  همانرب  مالعا  اب  رفییاضترم  ياقآ  هد  تعاس  سأر  دـشاب . هتـشادن  يدـساف  یلات 
دوخ تئارق  « 2 « » ًاعیمج بونذلا  رفغی  هللا  ّنإ  هللا  ۀمحر  نم  اوطنقت  مهـسفنأ ال  یلع  اوفرـسأ  نیذلا  يدابع  ای  لق   » همیرک هیآ  اب  دناوخ ، هیآ 

زا سپ  دـناوخ و  ار  لیمک  ياعد  یبرع  نحل  اب  هداز  اضرمالغ  ياقآ  هاگنآ  تخادرپ . یحاّدـم  هب  روپ  ناضمر  ياقآ  سپـس  درک . زاـغآ  ار 
. تفای نایاپ  مسارم  هدزای  تعاس  سأر  هیقف  ّیلو  هدنیامن  یـسراف  یبرع و  ياعد  هلمج  دنچ  زا  سپ  و  درک . یحادم  یناهارف  ياقآ  زین  اعد 

دماح نب  نسح  هبنشجنپ ، رصع  هک  میازفیب  دش . شخپ  ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  زا  ریخأت  یکدنا  اب  هتـشذگ  هتفه  دننام  مسارم  نیا 
دمحم ياـقآ  توعد  نیا  لاـبند  هب  دـیبلط . يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  زا   160 ص : جح 25 ، ياهدـنیامن  هنیدـم  رد  جـح  روما  سیئر  يرکب 

هتـشذگ و ياهلاس  رد  یلبق  ياهقفاوت  رب  دـنتفر و  يو  رتفد  هب  يزاریـش  یناطلـس  اضر  ياقآ  هنیدـم و  رد  جـح  داتـس  سیئر  ناینیما  يدـهم 
ۀکلمملا تسا : نینچ  دـناهدرک  اضما  نیفرط  هک  یبوتکم  نتم  دـندرک  دـیکأت  اـعد  مسارم  يرازگرب  یگنوگچ  صوصخ  رد  اـهنآ  تیاـعر 

1425 ه / 11 خیراتلا 25 / سیمخلا  مویلا  عامتجا  رـضحم  ماعلا  ریدملا  بتکم  ةرونملا  ۀنیدملا  ۀـقطنم  عرف  جـحلا  ةرازو  ۀیدوعـسلا  ۀـیبرعلا 
ۀقطنم ریمأ  یکلملا  ومـسلا  بحاص  باطخ  یلإ  ةراشإ  ةرونملا  ۀـنیدملاب  جـحلا  ةرازو  عرف  ماع  ریدـم  بتکمناکملاًاءاسم   03 ۀعاسلا 00 :

مقر ۀباینلاب  ۀیلخادلا  ریزو  یکلملا  ومـسلا  بحاص  ۀیقرب  یلع  فوطعملا  1425 ه ، / 11 خیراتب 25 / دأ  ش / مقر 194769 / ةرونملا  ۀنیدملا 
خیراتب 24/ مقر 194641  ۀّیقربلاب  هومـسل  عفرام  نأشب  اهنم ، ةروص  جحلا  ریزو  یلاعمل  یطعملاو  1425 ه ، / 11 خیراتب 24 /  64363 1 ش /
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عیقبلا و ۀباّوب  مامأ  1425 ه ، / 11 / 26 قفاوملا 25 - سیمخلا  مویلا  اذه  ءاسم  لیمک  ءاعد  ۀماقإ  ۀیناریإلا  جـحلا  ۀـثعب  ۀـّین  نع  1425 ه ، / 11
ۀثعبلا سیئر  ناینیمأ ، يدهم  دمحم  . 1 نم : ًاّلک  مهنم  رضحو  ۀیناریإلا ، جحلا  ۀثعب  ةوعد  ّمت  یناریإ .) جاح  فلأ  یلإ 35   30  ) نیبام روضحب 

یف ءاج  ام  یلع  مهعالطإو  هالعأ ، نیروکذـملا  ناکملاو  نامزلا  یف  ۀـیناریإلا . جـحلا  ةرازو  راشتـسم  يزاریـش ، یناطلـس  اضر  . 2 ۀیناریإلا .
هیلع قفتملا  ددعلا  دودـح  یف  عیقبلا  ۀـباوب  مامأ  نییناریإلا  جاجحلا  نم  نیدـجاوتملا  ددـع  نوکی  نأ  ةاعارمب  مهیلع  دـیکأتلاو  هومـس  ۀـیقرب 

جح 25، فیرشلا  يوبنلا  دجسملا  تاحاس  ماحدزاو  ناکملا  قیضل  ًارظن  جاح  فالآ  ةرـشع  ( 10000  ) هردقو ۀیمسرلا  رضاحملا  یف  اقباس 
ردـق ددـعلا  راـصتخاو  ۀـقباسلا  ماوعـألا  یف  هب  لومعملا  میظنتلاو  تاـمیلعتلاب  مهمازتلاـب  اداـفأو ، تایـسنجلا . عیمج  نم  راّوزلاـب   161 ص :

دادـعإ يرج  هیلعو  یناریا . جاـح  فلأ  نورـشع  ( 20000  ) نع نآلا  یتح  ةرونملا  ۀـنیدملا  یف  نیدوجوملا  ددـع  دـیزی  ـال  ثیح  ناـکمإلا 
: ةرونملا ۀنیدملاب  جحلا  ةرازو  عرف  ماع  ریدم  يزاریـش . یناطلـس  اضر  ناینیما ، يدهم  دـمحم  ۀـیناریالا : ۀـثعبلا  بودـنم  هعیقوتو . رـضحملا 
دـندوب و هدـشن  لیمک  ياعد  مسارم  رد  تکرـش  هب  قفوم  هک  یناریا  راّوز  نایعیـش  زا  ناوراـک  هس  هک  تسا  ینتفگ  يرکب . ماـح  نب  نسح 
زا رتمک  ناشروضح  تدم  هک  نّنـست  لها  ياهناوراک  زا  یکی  زین  دوب و  يدـعب  لیمک  ياعد  زا  لبق  هرونم  هنیدـم  زا  اهنآ  ياهمانرب  جورخ 

هرونم هنیدم  رد  ناشتماقا  زور  کی  دیدمت  ناکما  هک  دش  صخـشم  یـسررب  زا  سپ  حرطم و  داتـس  هسلج  رد  دوب ، زامن  هدـعو  لهچ  هماقا 
قوف تیمها  لیلد  هب  هک  میازفایم  دـننامیم . هنیدـم  رد  رتهفاضا  زور  کی  هک  دوش  مالعا  قوف  ياهناوراک  هب  دـش  ررقم  اذـل  تسا ؛ رّـسیم 

هب هک  هدرک  میظنت  ياهماننییآ  هثعب  یمومع  طباور  یناحور ، نییآ  نیا  يرازگرب  يارب  تیـساّسح  زین  هنیدـم و  لیمک  ياعد  مسارم  هداعلا 
162 ص : جح 25 ، دوشیم . لمع  نآ  هب  هدیسر و  هیقف  ّیلو  هدنیامن  ياضما  دییأت و 

هدعق يذ  هعمج 26 

هراشا

1383 / 10 / 18

دیلقت عجارم  ياههثعب  زا  هیقف  ّیلو  هدنیامن  دیدزاب 

عجارم ياههثعب  رد  هرونم  هنیدـم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ياملع  زا  دـنچ  ینت  اـب  هارمه  یناریا  جاـجح  تسرپرـس  هیقف و  ّیلو  هدـنیامن 
، دش ماجنا  هعمج  هبنـشجنپ و  ياهزور  حبـص  هک  اهرادید  نیا  رد  درک . وگتفگ  رادید و  نانآ  ناگدنیامن  اب  تفای و  روضح  دیلقت  ردقیلاع 

موادـت راتـساوخ  دـندرک و  يدنـسرخان  راهظا  عیقب ، همئا  ترایز  يارب  هدـش  لامعا  ياهتیدودـحم  زا  ماظع  عجارم  ياههثعب  ناگدـنیامن 
هعـسوت دـندش . لکـشم  نیا  لح  يارب  ضایر  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ترافـس  تاماقم  ترایز و  جـح و  ناـمزاس  نـالوؤسم  شـالت 

نیا ياـهروحم  زا  رگید  یکی  دروـم  نـیا  رد  ماـظع  عـجارم  تارظن  جـح و  مسوـم  رد  تارمج  یمر  يارب  يراـج  لاـس  هماـنرب  تارمج و 
لکـش هب  نونکا  مه  یلبق  لکـش  ياهریاد  ياههچـضوح  هدرک و  رییغت  هناگهس  ياههرمج  يراج  لاس  رد  هک  تسا  ینتفگ  دوب . اهوگتفگ 

رییغت نیا   163 ص : جح 25 ، تسا . هدش  هدیشک  رتم  لوط 25  هب  راوید  کی  رتم  لوط 45  هب  نوتس  ياج  هب  نآ  طسو  رد  هدمآرد و  یضیب 
؛ دـنراد یمر  ناکما  نآ  فرط  ود  زا  جاجح  هدـش و  هدیـشک  فقـسات  هرمج  راوید  نیئاپ ، تمـسق  رد  تسا : هدـش  داجیا  هرمج  هس  ره  رد 

تنواعم هناتخبـشوخ  دننک . یمر  دنناوتیم  دـنهاوخب ، ار  نآ  هطقن  ره  دـنریگیم و  رارق  راوید  نیا  رانک  رد  پچ  تسار و  تمـس  زا  ینعی 
دیلقت ردـقیلاع  عجارم  رـضحم  زا  یمر  یگنوگچ  رد  مارحلا  هللا  تیب  جاـجح  هفیظو  هب  عجار  جـح  مسوم  زا  شیپ  هثعب  شهوژپ  شزومآ و 

هب هک  اهرادـید  نیا  رد  يرهـش  ير  ياقآ  تسا . هداد  رارق  اهناوراک  مرتحم  نویناحور  رایتخا  رد  تفاـیرد و  ار  نآ  خـساپ  هدرک و  ءاتفتـسا 
تاماقم : » تفگ داد و  حرـش  ار  هرونم  هنیدم  رد  یناریا  نارئاز  تالکـشم  عفر  يارب  هدـش  ماجنا  تامادـقا  تفرگ ، تروص  هناگادـج  روط 
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يارب رتنییاپ  ياههدر  رد  هدش  رداص  تاروتسد  ًارهاظ  اما  دننک  فرطرب  ار  هدش  داجیا  تاقییـضت  هک  دناهداد  هدعو  يدوعـس  تلود  یلاع 
داجیا تالکـشم  رب  دناوتب  ناتـسبرع  تلود  میراودیما  : » تفگ روشک  ود  بوخ  طباور  هب  هراشا  اب  يو  تسا .» هدش  هجاوم  یعناوم  اب  ارجا 
عجارم ياههثعب  ناگدنیامن  اضعا و  اب  اهتاقالم  نیا  رد  هارمه  تایه  هیقف و  یلو  هدنیامن  دیآ .» قئاف  رجحتم  بصعتم و  دارفا  يوس  زا  هدـش 

، مراکم يزیربت ، يریبش ، یفاص ، یلیبدرا ، يوسوم  دیحو ، تجهب ، يدورهاش ، میکح ، یناتسیس ، ینارکنل ، لضاف  تایآ  تارضح  ردقیلاع 
ير ياقآ  رادید  هب  یناسارخ  دیحو  هللا  ۀیآ  ترـضح  هثعب  ياضعا  هک  میازفایم  دندرک . وگتفگ  یناجنز  يرون و  يرئاح ، ضایف ، یعناص ،

. دندرک رادید  هل  مظعم  هثعب  ياضعا  اب  دیحو  هللا  ۀیآ  ِيداتسا  ّقح  ظاحل  هب  ناشیا  یلو  دندوب ، هدماین  يرهش 

نارامیب تدایع  یکشزپ و  تأیه  ناتسرامیب  زا  هیقف  ّیلو  هدنیامن  رادید 

زا تفاـی و  روضح  هرونم  هنیدـم  رد  ناریایمالـسا  يروـهمج  جـح  یکـشزپ  تأـیه  ناتـسرامیب  رد  هیقف  ّیلو  هدـنیامن  هعمج  زورما  حـبص 
لوسنکرـس ضاـیر و  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ریفـس  هک  دـیدزاب  نیا  رد  درک . تداـیع  یناـمرد  زکرم  نیا  رد  هدـش  يرتـسب  ناراـمیب 

تازیهجت ینامرد و  تاناکما  زا  نینچمه  يرهـش  ير  ياـقآ  دنتـشاد ، روضح  زین  هدـج  رد  ناریا  یمالـسا   164 ص : جح 25 ، يروهمج 
یناریا نارئاز  هب  یناـمرد  تامدـخ  هئارا  یگنوگچ  زا  جـح ، یکـشزپ  تأـیه  سیئر  ییایـض  رتکد  درک و  ندـید  ناتـسرامیب  نیا  یکـشزپ 

یگنوگچ ناکشزپ و  تیلاعف  دنور  اب  کیدزن  زا  درک و  وگتفگ  ناتسرامیب  نیا  یکـشزپ  رداک  اب  نینچمه  يرهـش  ير  ياقآ  داد . شرازگ 
هب یناسر  تمدخ  يارب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  تادیهمت  تفگ : ناراگنربخ  هب  دیدزاب  نیا  زا  سپ  ناشیا  دش . انـشآ  نارامیب  ینامرد  شـشوپ 

ببس هرونم  هنیدم  هب  ناریا  رد  فلتخم  يدابم  زا  نارئاز  زا  نت  رازه  اههد  میقتـسم  لاقتنا  ییاوه و  بآ و  بسانم  تیعـضو  یناریا ، نارئاز 
تامدـخ هئارا  رد  یکـشزپ  تأیه  تامادـقا  يو  دـنوش . هجاوم  لبق  ياهلاس  اب  هسیاـقم  رد  يرتمک  تالکـشم  اـب  اـم  نارئاز  اـت  تسا  هدـش 

اب یناریا  نارئاز  جح ، يدادما  یکـشزپ و  رداک  ياهـشالت  موادـت  اب  هک  درک  يراودـیما  زاربا  هدومن و  یبایزرا  بوخ  ار  نارئاز  هب  ینامرد 
. دنوشن هجاوم  جح  مسوم  رد  یصاخ  لکشم 

لیمک ياعد  رد  نارئاز  مظنم  روضح  زا  هیقف  ّیلو  هدنیامن  ینادردق 

نانآ روشرپ  هدرتسگ و  روضح  يوبن ، مرح  یناریا  نارئاز  هب  باطخ  یمایپ  رد  هعمج  زورما  یناریا  جاـجح  تسرپرـس  هیقف و  ّیلو  هدـنیامن 
رد هک  مایپ  نیا  رد  تسناد . یناریا  نارئاز  رد  يونعم  يالاب  ياههزیگنا  یهگآ و  دشر ، هدنهد  ناشن  ار  لیمک  ياعد  شخبحور  مسارم  رد 
زا راشرـس  ییاضف  رد  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  وریپ  هتفیـش و  نارئاز  رگید  راب  تسا : هدمآ  تفرگ ، رارق  ناراگنربخ  رایتخا  رد  هنیدم 

رسارس ناناملسم  يزوریپ  يارب  دندرک و  همزمز  ار  لیمک  ینافرع  ياعد  يوبن  مرح  راوج  رد  عیقب و  ناتسربق  رانک  رد  تیونعم  تیناحور و 
خر هب  ار  ناریا  میهف  گرزب و  تلم  ماجـسنا  تدحو و  لیمک ، ياعد  ضیف  رپ  مسارم  رب  مکاح  صاخ  مظن  دنتـشادرب . اعد  هب  تسد  ناهج 

. دوش نیفیرش  نیمرح  نارئاز  دزنابز  وگلا  هتسیاش و  راتفر  نیا  ات  دروآ  مهارف  ار  یتصرف  دیشک و  مالسا  ناهج  زا  ینارظان 

روشک زا  جراخ  یناریا  نارئاز  شیامه  يرازگرب 

موهفم ینعم و  هب  هراشا  اب  یلماش  یلعـسابع  رتکد  همانرب  نیا  زاغآ  رد  دـش . رازگرب  هثعب  رد  زورما  روشک  زا  جراخ  یناریا  نارئاز  شیاـمه 
توافت دیاب  وا  هاگن  عون  دنک و  هاگن  یتسه  تایح و  هب  رگید  ياهنوگ  هب  دـیاب  یمدآ  یهلا  مهم  هضیرف  نیا  نایرج  رد  تفگ : جـح  يالاب 

رگا تسا و  یگدنب  ندرک  شیامزآ  ناکم  جح  : » درک دیکأت  تسناد و  جح  مهم  ياههفـسلف  زا  ار  يروحمدوخ  یلرتنک و  دوخ  يو  دـنک .
اب هک  دوب  يروکـشا  ییانف  دمحم  رتکد  هسلج  يدعب  نارنخـس  دوشیم .» ناسنا  بیـصن  یناوارف  تاقیفوت  دـشاب ، هارمه  يردارب  تاواسم و 

اهتـصرف نیا  ات  تساوخ  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  زا  تسا ، هداتفا  قافتا  هنیدم  رد  هک  مالـسا  ردـص  یخیرات  ثداوح  عیاقو و  یخرب  هب  هراشا 
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، دش دهاوخ  لصاح  کسانم  ماجنا  اب  جح  يرهاظ  دعب  : » تفگ تسناد و  ینطاب  يرهاظ و  دـعب  ود  ياراد  ار  جـح  يو  دنرامـشب . منتغم  ار 
ایهم ادخ  دورو  يارب  ات  مینک  نوریب  هدرک ، لزنم  لد  هناخ  رد  هک  ار  تاوهـش  وید  هک  درک  ادیپ  یـسرتسد  جح  نطاب  هب  ناوتیم  ینامز  اما 

«. دوش

تیباهو عضوم  زا  هنیدم  هعمج  بیطخ  روآ  تفگش  شخرچ 

عضاوم روآ  تفگش  شخرچ  کی  دهاش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  هوکشاب  هعمج  زامن  رد  هدننک  تکرـش  رئاز  رازه  اهدص  زورما 
دیاـقع هصخاـش  نیرتزراـب  هک  تراـیز  كربت و  لـسوت و  هب  دـقتعم  یباـهو  ریغ  ناناملـسم  رثکا  ریفکت  موزل  دـندوب . هعمج  ماـما  هبطخ  زا 

هدش تئارق  ثیداحا  هک  دش  هچ  داد ! صیـصخت  نآ  هب  اًلماک  ار  هبطخ  کی  يو  هکلب  دش ، موکحم  بیطخ  هلیـسو  هب  اهنت  هن  دوب ، تیباهو 
نیا تسا !؟ هتفرگ  رارق  نایاقآ  هجوت  دروم  يراج  هتفه  رد  ًاریخا  هدـش و  هدرپس  یـشومارف  هب  لاس  اههد  زورید  هبطخ  رد  يراخب  باتک  زا 
مرح همئا  سیئر  اب  ار  هثعب  هدنیامن  هورگ  رثؤم  رادـید  مهـس  ناوتیمن  اما  تسا ، عماج  یفاکـش  دـبلاک  لیلحت و  کی  دـنمزاین  میظع  لوحت 

تیلوت  ) يدوعسم نایاقآ : تارضح  زا : بکرم  یهورگ  هتشذگ  هبنشراهچ  زور   166 ص : جح 25 ، تفرگ . هدیدان  هتشذگ  هتفه  رد  يوبن 
حلاص رتکد  اـب  ربهر  دـنوخآ  تنـس و  لـها  دـحاو  لوؤسم  یناـمز  ناینیـسح ، يزاریـش ، رازآ  یب  مالـسلا ،) اـهیلع  هموصعم  ترـضح  مرح 
یکی دندرک . رادید  دراد - هدهع  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجـسم  همئا  تسایر  هک  هرونم - هنیدم  یعرـش  مکاحم  سیئر  دیْمیَحُملا 

دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  هعمج  همئا  زا  ناریا  تاراظتنا  يریگیپ  زا  رکـشت  دش  حرطم  رادید  نیا  رد  هک  یمهم  تاعوضوم  زا 
نآ نم  هک : درک  حیرصت  ناشیا  دش و  میدقت  هدربمان  هب  تنس  لها  دحاو  هلیسو  هب  هتشذگ  لاس  هتساوخ  هدزاود  رب  لمتشم  ياهمان  ّیط  هک 
هک مدرک  رداص  ار  اهنآ  ءارجا  روتسد  ذاختا و  ار  یتامیمصت  مداد و  رارق  نالوؤسم  رگید  اب  يریگمیمصت  تاسلج  راک  روتـسد  رد  ار  همان 

شمرن دیتسه و  دـهاش  هنیدـم  مامت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  هاگدورف و  رد  یناریا  نارئاز  میرکت  رد  لاسما  ار  نآ  یلمع  راثآ 
هتفه هعمج  هبطخ  زا  : » دـنتفگ رادـید  نیا  رد  یناریا  تأـیه  دـینکیم . هظحـالم  زین  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  دجـسم  ناـبیطخ  راـتفگ 
میراد راظتنا  هدیسرن و  بولطم  ّدح  هب  زونه  اما  دشن ، یبهذم  تافالتخا  دراو  هک  میرکشتم  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجـسم  هتـشذگ 

نیا : » تفگ ًاحیرـص  تفریذـپ و  ناشیا  دـینک .» رداـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  ءاـبطخ  هب  ار  رتشیب  یهارمه  فاـطعنا و  روتـسد 
هنوگ نیا  یلک  رتسب  یـساسا و  لماع  ناتـسبرع  تموکح  یلک  تسایـس  يریگتهج  رد  لادتعا  هچرگ  درک .» مهاوخ  يریگیپ  ار  عوضوم 

نیرتمهم زا  یکی  زین  يدـیلک  ياهتاقالم  هنوگنیا  نداد  بیترت  اـب  اـضف  نیا  زا  يریگهرهب  اـّما  دوب ، لـفاغ  نآ  زا  دـیابن  هک  تسه  تـالوحت 
. درامگ تمه  نآ  هب  دناوتیم  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  هک  تسا  یلماوع 

ضایر رد  ناریا  یگنهرف  هتفه  نایاپ 

رنه گـنهرف و  هب  نادـنمهقالع  يدوعـس و  ناتـسبرع  مدرم  ریگمـشچ  لابقتـسا  زا  سپ  ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  یگنهرف  هتفه  نیتـسخن 
رنه یگنهرف و  ياهيراکمه  لک  ریدم  یلیعامسا ، تفای . نایاپ  ضایر  رهـش  دهف  کلم  یگنهرف  زکرم  رد  هعمج  زور  هاگماش  نامروشک ،

ام : » تفگ ناتـسبرع ، ناریا و  نیب  ناوارف  یگنهرف  تاکارتشا  دوجو  هب  هراشا  اب   167 ص : جح 25 ، یمالـسا  تاطابترا  گنهرف و  نامزاس 
ناتـسبرع نارکفتم  ناداتـسا و  میهدب .» يرتشیب  قمع  اههمانرب  نیا  هب  مینیبب و  كرادـت  یـصاخ  ياههمانرب  ناملـسم  ياهروشک  يارب  دـیاب 

. دندش لاح  هتشذگ و  رد  ناریا  یبدا  یگنهرف و  هنحص  اب  ییانشآ  يارب  یبرع  هب  یسراف  زا  همجرت  تکرح  ندرک  لاعف  راتـساوخ  يدوعس 
هاگشیامن نلاس  لحم  رد  یملع  ياهینارنخس  هلسلس  کی  ضایر ، رهش  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یگنهرف  هتفه  يرازگرب  بوچراچ  رد 

یگنهرف و فلتخم  ياههنیمز  رد  هبناج  ود  ياهیراکمه  رب  نانارنخس  تاسلج  نیا  رد  هک  دش  رازگرب  رهـش  نیا  دهف  کلم  یگنهرف  زکرم 
داریا هب  یبرع » یسراف و  رصاعم  تایبدا  كرتشم  ياههشیر   » ناونع اب  تاسلج  نیا  زا  یکی  رد  بش ، رذآ  یلع  دمحم  دندرک . دیکأت  یبدا 
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يدهم دمحم  زا  لاح  هتشذگ و  رد  یـسراف  یبرع و  تایبدا  لباقتم  ریثأت  برع و  تایبدا  رد  نایناریا  شقن  یـسررب  اب  يو  تخادرپ . نخس 
نینچمه درب . مان  دناهتفرگ  رارق  یسراف  تایبدا  ریثأت  تحت  هک  يرصاعم  يارعش  زا  ياهنومن  ناونع  هب  برع ، ناهج  گرزب  رعاش  يرهاوج 
يایفارغج نوتم  رد  برعلا  ةریزج   » ناونع اـب  مق ، رد  ناریا  مالـسا و  خـیرات  یـصّصخت  هناـخباتک  لوؤسم  ناـیرفعج  لوسر  مالـسالا  ۀـجح 

. درک ینارنخس  یناریا »

هژیو ياهناوراک 

مازعا جـح  هب  هژیو » ياهناوراک   » ناونع اب  دـنراد ، رگیدـکی  اـب  يرتشیب  تیخنـس  نآ  ياـضعا  هک  ناوراـک  يدادـعت  هک  تسا  یلاـس  دـنچ 
یناحور هک  تسا  یلاس  دـنچ  مب .» هژیو  ناوراـک   » لاـسما و  اههاگـشناد ،» یملع  تأـیه  ناوراـک  «، » نازاـبناج ناوراـک   » دـننام دـنوشیم ؛

. تسا يدزی  دشار  ياقآ  مالسالا  ۀجح  بانج  هبرجت  اب  ملاع  نازابناج ، ناوراک 

هنیدم هثعب  رد  نازابناج  ناوراک  روضح 

اب هرونم ، هنیدـم  رد  يربهر   168 ص : جـح 25 ، مظعم  ماقم  هثعب  رد  روضح  اب  هعمج  زورما  رـصع  يراج  لاـس  جـح  هب  یمازعا  نازاـبناج 
فصو رد  یحادم  اب  هک  مسارم  نیا  رد  يدزی  دشار  مالـسالا  ۀجح  دندرک . وگتفگ  رادید و  یناریا  جاجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدنیامن 

ربمایپ يو  تخادرپ . ناـنمؤم  ياهتلـصخ  دروم  رد  يوبن  ثیدـح  حرـش  هب  دوب ، رادروخرب  یـصاخ  تیونعم  زا  هارمه و  جـع )  ) ناـمز ماـما 
ترضح نآ  قالخا  میشاب و  هنسح  تافص  ياراد  دیاب  ادخ  ربمایپ  ناوریپ  ناونع  هب  ام  تفگ : دناوخ و  وکین  قالخا  عبنم  ار  مالـسا  یمارگ 
نامراتفر قالخا و  رد  دیاب  لیلد  نیا  هب  دشخبب و  ار  نامناهانگ  جـح  رفـس  رد  دـنوادخ  هک  میاهدـمآ  ام  میریگب . رظن  رد  وگلا  ناونع  هب  ار 

دوتس ار  نازابناج  تماهـش  يرگراثیا و  رئاز ، نازابناج  اب  وگتفگ  رد  کیدزن  زا  مسارم  نیا  نایاپ  رد  يرهـش  ير  ياقآ  دوش . داجیا  لوحت 
زابناج لماش 32  رفن  يراج 220  لاس  جـح  هب  یمازعا  نازابناج  ناوراک  رد  درک . دای  ناناملـسم  یمامت  يارب  ییوگلا  ناونع  هب  ناـنآ  زا  و 
روضح يزابناج  دـصرد  هاجنپ  اب  ینازابناج  اپ و  تسد و  عطق  هدزناپ  انیبان ، هن  باصعا ، زابناج  هدزناپ  ییایمیـش ، زابناج  هدزناپ  عاـخن ، عطق 

. دنتسه نازابناج  نیا  تمدخ  رد  همدخ  ناونع  هب  نت  هدراهچ  دنراد و 

نازابناج اب  یمد 

هچملـش يوب  اجنیا  دوب . دصرد  ات 70  نازابناج 50  زا  رپ  دوب ، هدـش  تاعامتجا  نلاـس  هب  لیدـبت  هک  ياهشوگ  لیخدـلا ، قدـنف  لوا  هقبط 
دندوب هدمآ  نامزاس  نیا  نالوؤسم  زا  رفن  دنچ  اب  ترایز  جـح و  نامزاس  سیئر  یناهرز  ياقآ  ارچ . قشع  يوب  اما  هن ؛ توراب  يوب  دادیم :

همه هرطاخ  يدرکیم  هک  ناـشهاگن  دـنرادن و  ییاـعدا  عقوت و  چـیه  یناـهرز  هتفگ  هب  هک  ییاـهنامه  دـننک . تبحـص  نازاـبناج  يارب  اـت 
اپ نودب  زابناج ، یلو  دنتـسه ؛ ندش  مگ  لاح  رد  يزورما  یگدـنز  قرب  تشپ  رگید  الاح  هک  یتارطاخ  دـشیم . هدـنز  تنهذ  رد  اهتایلمع 

دـصرد داتفه  زابناج  دناهدمآ ، لیخدـلا  قدـنف  هب  هارمه  اب 65  هک  يزاـبناج  نیب 136  رد  دوشن . شوـمارف  زیچ  چـیه  اـت  تسا  هداتـسیا  مه 
، تسد نودـب  اـنیبان و   169 ص : جـح 25 ، زابناج  ناور ، باصعا و  دـصرد  داتفه  زابناج  یعاـخن ، عطق  دـصرد  داـتفه  زاـبناج  ییاـیمیش ،

هداعلا قوف  هعومجم  کی  نیا  لاوحا ، نیا  همه  اب  دـشیم . هدـید  دوش ، زیلاـید  دـیاب  هک  يزاـبناج  ماجنارـس  دراد و  تیتاـپه  هک  يزاـبناج 
يرتشیب يژرنا  هب  زاین  دنکیم و  قرف  عاضوا  هکم  رد  یلو  دیشاب ، تحار  اجنیا  امش  هک  تسا  نیا  ام  یعس  مامت  : » دیوگیم یناهرز  تسا .

ناوراک ياهمداخ  ندناوخ ، هب  دنکیم  عورـش  وا  یتقو  دیـسر ؛ یناسحا  یلع  جاح  هب  تبون  دعب  تسا .» دایز  یمک  اههلـصاف  نوچ  تسه ؛
مییوگب مه  هچره  دوشیم . دب  ناشلاح  دـننکیم  هک  هیرگ  نازابناج  زا  یـضعب  : » دـیوگیم اهنآ  زا  یکی  دـنیآیم . رد  شاب  هدامآ  لاح  هب 

يادـص تسا ...  راوید  شکمک  یلو / هار ، دوریم  تسا / رادـیب  رحـس  ات  تسا / رامیب  مردام  دـننکیمن :...  لوبق  دیـشابن ، اههسلج  نیا  رد 
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دراد دصق  هک  لیخدلا  رصق  لیخدلا و  ياهریجنز  ياهلته  ریدم  لیخدلا »  » زج هب  تسا . کشا  هناخدور  همه  نامـشچ  دریگیم . جوا  هیرگ 
. تسیچ دنراد  مه  یمـسج  درد  کی  ناشمادک  ره  هک  اههچب  نیا  یعقاو  درد  دـنادیمن  وا  دـهدب . هیدـه  دـنچ  نازابناج  هب  هسلج  نیا  رد 

مارتحا قشع ، همه  نیا  دنیبیم . ار  اهزابناج  مارتحا  اب  هتخیمآ  یهاگن  اب  لیخدلا  دننک . شومارف  ار  ناشمسج  لکـشم  هک  تسا  ییاج  اجنیا 
هارمه رفـس ، نیا  رد  دومحم  جاح  دـشیم .» رجفنم  اجنیا  دوب ، مه  یمیرک  دومحم  جاح  رگا  : » دـنیوگیم دوشیم . ماـمت  هضور  دراد . مه 
ياقآ دوشیم  مامت  هک  مسارم  دـهدیم . رئاز  ياههچب  هب  یـصاخ  ياوه  لاح و  یناسحا ، یلع  جاح  راـنک  تسا و  ییایمیـش  زاـبناج  کـی 

زا دعب  دشوکب . اهنآ  عفر  رد  ناکما  دح  ات  دهدیم  لوق  نتفر  ماگنه  دونـشیم و  اهنآ  زا  دنچ  ینت  نابز  زا  ار  نازابناج  تالکـشم  یناهرز 
نیا ناتساد  ات  تسا  تصرف  نیرتهب  نیا  دباییم . یتصرف  نازابناج  هژیو  ناوراک  سیئر  یمـشاه  نیـسح  دمحم  دیـس  یناهرز ، ياقآ  نتفر 

نازیزع نیا  زا  مادـک  ره  يربیم . تذـل  یـشاب  هتـشاد  رگا  دـهاوخیم و  قشع  نازابناج  رانک  رد  روضح  میونـشب : وا  ناـبز  زا  ار  ناوراـک 
قوف اهنآ  یعامتجا . تاناکما  يرـس  کـی  زا  تیمورحم  مه  دنتـسه و  وربور  تیحورجم  ثحب  اـب  مه  اـهنآ  دراد . ار  دوخ  صاـخ  لکـشم 
يراک  170 ص : جح 25 ، ره  هک  دراد  مارم  يدرمناوج و  حور  ردقنآ  زابناج  دشاب . هژیو  دیاب  مه  اهنآ  اب  ندرک  راک  سپ  دـناهژیو ؛ هداعلا 

ناوراک میوگیم  یتقو  مینک . هدافتـسا  نازیزع  نیا  هافر  يارب  تاناکما  ماـمت  زا  مینکیم  یعـس  هژیو  ناوراـک  رد  اـم  ياهدرک . مک  ینکب ،
ینابرق ياهدنفـسوگ  لوپ  یتح  هزادنا ، نامه  هب  دناهداد ، لوپ  راوز  هیقب  لثم  اهنآ  دناهدمآ ؛ رفـس  نیا  هب  یناجم  اهنآ  دینک  رکف  ادابم  هژیو 

. ینکیم تکرح  هکم  تمـس  هب  ادرف  تسا . مولظم  یلیخ  میراد  ار  اهنآ  هب  یهد  سیورـس  راختفا  ام  هک  يرـشق  دینک  لوبق  دناهداد . مه  ار 
یمشاه زا  یتقو  میربیم . نآ  اب  ار  نامرد  تحت  نازابناج  هک  سنالوبمآ  ود  یلومعم و  سوبوتا  جنپ  میراد ، یلدنص  نودب  سوب  ینیم  هس 

: دهدیم ياهدننک  عناق  خساپ  دنیایب »؟ نارهت  هب  دیاب  ارابجا  دنراد  روضح  ناوراک  نیا  رد  روشک  رسارس  زا  هک  ینازابناج  ارچ  : » میـسرپیم
ناوراک دنناوتیم  هیمهـس  نیا  اب  اهنآ  دننکیم . باختنا  ار  هژیو  ناوراک  هک  دنتـسه  ناشدوخ  تسا و  ظوفحم  نازابناج  يارب  جـح  هیمهس 

زا یـضعب  مییوگیم  وا  هب  تسا . نارهت  زا  مه  ناوراک  نیا  اـب  تکرح  دـنیآیم و  هژیو  ناوراـک  هب  یلو  دـننک  باـختنا  ار  ناـشدوخ  رهش 
، دنک يریگیپ  ار  هتساوخ  نیا  هداد  لوق  یناهرز  ياقآ  دیوگیم : هک  دنورب  دوخ  ياهرهش  هب  ًامیقتسم  تشگرب  رد  دنراد  تسود  نازابناج 

ورزر اهنآ  يارب  اج  ات  دنراپسب  ناشهطوبرم  ياهناتـسا  ناوراک  هب  دنریگب و  سپ  ار  نازابناج  همانرذگ  دیاب  نوچ  تسا ؛ تخـس  یلیخ  یلو 
داینب هدـنیامن  دـندرگرب  نارهت  هب  اـم  اـب  رگا  هتبلا  تسا . تخـس  یلیخ  یلو  نکمماـن ، میوگیمن  دراد . يداـیز  یگدـنود  راـک  نیا  دـننک .

کـشزپ و اـت  هتفرگ  یناـحور  ریدـم و  زا  رفن   19 دراذـگیم . ناـشرایتخا  رد  ار  ناشیاهرهـش  تیلب  هاـگدورف  رد  نازاـبناج  نافعـضتسم و 
دنـسریمن و جح  لامعا  هب  اهمداخ  زا  يدایز  دادعت  هک  دنراد  هدـهع  رب  ار  نازابناج  هب  یهد  سیورـس  هفیظو  رگید ، نامداخ  زاسرچلیو و 
هب مدـمآیم  نییاپ  هک  لیخدـلا  قدـنف  ياههلپ  زا  دنـشاب . نازابناج  بقارم  دـیاب  لامعا  ياـهزور  رد  نوچ  دـننکیم  اـفتکا  هدرفم  هرمع  هب 
هب هناقـشاع  یمـسج ، ناوارف  تالکـشم  مغریلع  هک  یناسک  رچلیو و  زا  رپ  ياـهقاتا  هب  مدرکیم ، رکف  مدوب  هدینـش  هدـید و  هک  ییاـهزیچ 

. دوب یندید  قشاع  ياهمدآ  نیا  لاح  لیمک  ياعد  عقوم  عیقب ، یبنلا و  دجسم  نیب  بشید  دنشکیم . رپ  یبنلا  دجسم  عیقب و  يوس 

اههاگشناد یملع  تأیه  نارئاز  هیمهس  شیازفا 

روشک ياههاگشناد  یملع  تأیه  ناوراک  ریدم  تفای . شیازفا  ربارب  ود  هب  لاسما  جح  رد  روشک  ياههاگشناد  یملع  تأیه  نارئاز  هیمهس 
رفن ناوراـک 100  نیا  ياـضعا  هتـشذگ  لاـس  هک  یلاـح  رد  دـنراد ، روضح  رفن  ناوراـک 220  نیا  رد  لاـسما  تـفگ : رئاز  اـب  وـگتفگ  رد 
جح هب  هعومجم  نیا  هعرق  ساـسا  رب  و  دـش . یـشک  هعرق  اـهنآ  نیب  باـختنا و  يدارفا  اههاگـشناد  یملع  تأـیه  ياـضعا  نیب  زا  دـناهدوب .

رتالاب ّیبرم  زا  نارئاز  نیا  یهاگـشناد  هبتر  دنروشک و  ياههاگـشناد  ریاس  زا  یقبام  نارهت و  زا  ناوراک  نارئاز  زا  رفن   100 دندش . فرشم 
ینعی دناهدمآ ؛ دوخ  نارسمه  اب  دارفا  نیا  زا  یخرب  : » دوزفا دنراد  جح  هب  فّرشت  هقباس  نارئاز  نیا  زا  یمک  دادعت  هکنیا  نایب  اب  يو  تسا .

رپ دارفا  ناـیم  زا  هژیو ، ياـهناوراک  همدـخ  ریدـم و  یناـحور ، اـًلومعم  هک  تسا  ینتفگ  دـناهدوب .» راد  تیولوا  شیف  ياراد  هک  ینارـسمه 
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هلمج زا  دنراد  روضح  روشک  یملع  ياهتیـصخش  زا  يدادـعت  اههاگـشناد  یملع  تأیه  ناوراک  رد  دـنوشیم . باختنا  راد  هقباس  هبرجت و 
داتـسا ییاـضر  دیعـس  رتکد  تسیز ، طـیحم  تظاـفح  ناـمزاس  نواـعم  تّجح  فسوی  رتکد  فیرـش ، یتعنـص  هاگـشناد  داتـسا  یلین  رتکد 

. یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  یتعنص  هاگشناد  کیناکم  هدکشناد  داتسا  یلیلخ  اضردمحم  دیس  رتکد  ءارهزلا و  هاگشناد 

مب هژیو  ناوراک 

هتشذگ لاس  هک  يرهـش  تسین . ياهلـصاف  مغ  اب  ار  مب  درک : رـشتنم  ناوراک  نیا  هرابرد  ار  لیذ  شرازگ  دوخ  هرامـش  نیمهدزاود  رد  رئاز 
هتسشن راید  نیا  یلاها  هدیکشخ  نابل  رب  دنخبل  ینیریـش  رتمک  دیاش  قافتا  نیا  یپ  رد  دید . میظع  یتبیـصم  شارخلد  ياهثداح  زورب  یپ  رد 
نایانشآ نارای و  تمحرم  مهرم  هب  دیاش  هتفر  تسد  زا  زیزع  غاد  دناهدرپس . كاخ  هریت  هب  ار  ناشنازیزع  زا  يرایسب  تماق  هکنیا  هچ  دشاب ،

هب نیمز  هرابکی  شبنج  اب  کی  هب  کی  زین  راید  نیا  نایانـشآ  تفایرد ؟ ار  مب  ناگدز  تبیـصم  هعجاف  قمع  ناوتیم  اجک  اما  دـبایب  یمایتلا 
هک دیـسر  ربخ  دنتـشاذگ . اهنت  جـنر  نیا  لمحت  رد  ار  ناگدـنامزاب  دندیـشک و  كاخ  باقن  رد  يور   172 ص : جح 25 ، هیناث  دنچ  ردـق 

ار نازیزع  نیا  کیدزن  زا  مدوب  قاتـشم  تسا . هرونم  هنیدـم  ناـمهیم  هک  تسا  يزور  دـنچ  جـح  مسارم  رد  تکرـش  يارب  مب  زا  یناوراـک 
لته رد  نانآ  رارقتـسا  لحم  هب  دننکیم . میـسقت  هنیدم  بورغ  ياهیگنتلد  اب  ار  دوخ  مادم  مغ  هنوگچ  عمج  نیا  منادـب  متـساوخیم  منیبب .

لد هرفس  دش ، زاب  اهنآ  اب  تبحص  رس  دندوب . دمآ  تفر و  لاح  رد  ورهار  رد  یمب  نارئاز  ناوراک 26361 . متفه ، هقبط  متفر . هنیدملا  هلدا 
. دندوب هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ناگتـسب  زا  يریثک  عمج  نانآ  زا  يرایـسب  يزیزع . تشذگرد  زا  تفگیم و  یمغ  زا  کی  ره  دـندوشگ . ار 

یمب نارئاز  هنوگ  رب  هک  یکشا  تارطق  اب  اهفرح  درک ...  شومارف  دوشیم  رگم  تسا ...  هزات  اهمغ  زونه  ییوگ  لاس  کی  تشذگ  زا  دعب 
نیا زا  يدادعت  هثداح  نیا  زا  دعب  اما  میدمآ  هرمع  يارب  ياهدع  هارمه  هب  هتـشذگ  لاس  تفگ : نارئاز  زا  یکی  دوب . هتخیمآ  رد  تسـشنیم 

: تفگ درک و  هراشا  یقرـش  بونج  يایـسآ  هلزلز  هب  دوب ، دوخ  هفیاط  دارفا  زا  رفن  تسیود  دودـح  هدـید  غاد  هک  يو  دـنتفر . ایند  زا  عمج 
اب مه  نارئاز  نیا  هک  منکیم  وزرآ  دـندرک . لـمحت  ار  يرتـالاب  تبیـصم  اـهنآ  منیبیم . ار  ریخا  هثداـح  هدز  هلزلز  ياـهروشک  زا  ینارئاز  »

یمب نارئاز  زا  رگید  یکی  یبارهـس  هللادی  دننک .» ادیپ  ار  هثداح  نیا  لمحت  تردـق  مالـسا  گرزب  ربمایپ  قح و  ترـضح  تایانع  فاطلا و 
هقطنم نآ  مدرم  اب  نیاربانب  میاهدز و  تبیـصم  دوخ  ام  : » تفگ درک و  هراشا  ریخا  هثداح  مب و  هلزلز  تهابـش  هب  مه  وا  دمآ . ام  عمج  هب  مه 

جح هب  نتفر  یناملـسم  ره  يوزرآ  داد : همادا  یبارهـس  هللادی  میرادن .» اهنآ  هب  ندرک  کمک  زا  مه  ياهقیاضم  مینکیم و  يدردـمه  زاربا 
تیب هب  نامفرشت  هللا و  لوسر  دقرم  اب  يراوجمه  نیا  هک  مینکیم  وزرآ  میرکاش و  ار  دنوادخ  میاهتفای ، ار  قیفوت  نیا  ام  هک  زورما  تسا و 

زین هلزلز  كانلوه  هرطاخ  نازیزع ، نداد  تسد  زا  مغ  رب  هوالع  اما  دوش . نامیاهيرهشمه  ام و  برطضم  ياهلد  شمارآ  ثعاب  مارحلا  هللا 
یتح : » دـیوگیم هراب  نیا  رد  يرقاب  نیـسح  دروآیم . مهارف  ار  نانآ  رطاخ  بارطـضا  تابجوم  یعقاوم  رد  تسا و  مب  یلاـها  هارمه  زونه 

تبحـص هک  داژن  ییارب  دـمحم  اب  تسا .» هداتفا  قافتا  هلزلز  هرابود  مرادـنپیم  هرظتنم  ریغ  ییادـص  ندینـش  درجم  هب  متـسه  هک  مه  اـجنیا 
شرـسپ نیرتکچوک  نتفر  تسد  زا  یگنوگچ  مب و  هثداح  زا  میارب  درک . ادـیپ  يرگید  گنر  هبحاـصم  ياـضف   173 ص : جح 25 ، مدرک 

تـسد زا  ببـس  نیمه  هب  دوب و  هدرک  زاب  رگید  ییاج  ردـپ  لد  رد  يرخآ  نیا  رـسپ ، جـنپ  زا  تشاد . لاس  دوب و 12  داجـس  شمان  تفگ .
هرهچ هرابود  هعقاو ، نیا  هرطاخ  دای و  دوب . هدرپس  كاخ  هب  هدرک و  نفک  ار  وا  دوخ  هکنیا  صوصخ  هب  دوب ، تخـس  یلیخ  وا  يارب  شنتفر 

تراـیز عـقوم  هک  داد  حرـش  دـعب  تفگ و  همئا  تبرغ  زا  لوا  دـناشک . عـیقب  هب  ار  فرح  داژن  ییارب  لاـح  نیا  رد  درک . مغ  رد  قرغ  ار  وا 
دوخ و يارب  ترفغم و  شکچوک  رسپ  مب و  رد  ناگتفر  تسد  زا  یمامت  يارب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ًاصوصخ  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم 

نیا يریگلکـش  هوحن  هب  یتبحـص  یط  زین  مب  ناوراک  یناحور  يرکـسع ، مالـسالا  ۀجح  تسا . هدرک  بلط  لمحت  ربص و  شنایرهـشمه ،
دوب انب  هک  یناسک  زا  یخرب  تسویپ و  عوقو  هب  مب  هلزلز  جح ، رفس  هب  نارئاز  تمیزع  زا  لبق  هتشذگ  لاس  رد  تفگ : درک و  هراشا  ناوراک 
دارفا ناگدنامزاب  زا  یخرب  دریگ و  لکـش  يدیدج  ناوراک  دش  انب  هثعب  ریبادت  اب  دیدج  لاس  رد  دـنتخاب . ناج  هثداح  نیا  رد  دـنوش  مازعا 
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لبق زور  اهنت 20  ناوراک  نیا  دنوش . هارمه  ناوراک  نیا  اب  دنتشاد  رایتخا  رد  ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  زیزع  هتـشذگ  لاس  ياهـشیف  هک  یفوتم 
زا راگدرورپ ، تایانع  اب  هناتخبـشوخ  دوش و  مازعا  هرونم  هنیدـم  هب  نامرک  زا  زاورپ  نیلوا  اب  دـش  هتفرگ  میمـصت  تفرگ و  لکـش  مازعا  زا 
زا ار  دوخ  هداوناخ  دارفا  زا  رفن  یلا 60  یمب 50  نارئاز  زا  یخرب  هکنیا  هب  هراشا  اب  يرکـسع  تسا . هدوب  رادروخرب  یبوخ  طابـضنا  مظن و 

عیقب رانک  رد  ایوگ  اما  دندرکیم  یگنتلد  رایـسب  دندوب  دوخ  نازیزع  رادغاد  هک  اهمناخ  زا  یخرب  لوا  ياهزور  رد  تفگ : دناهداد ، تسد 
یخرب دـننک ، ادـیپ  ترایز  يارب  يرتبـسانم  هیحور  نارئاز  هکنیا  يارب  دـناهدرک . ادـیپ  نیکـست  راهطا  همئا  روبق  يوبن و  مرح  تراـیز  اـب  و 

هللادـمحلا هک  تفرگ  رارق  دـیکأت  دروم  تاـقباسم  يرازگرب  نینچمه  تاولـص و  رکذ  نآرق ، متخ  هلمج  زا  ناوراـک  رد  یهورگ  ياـهراک 
اب ناشیا  تفگ : درک و  دای  هنومن  رئاز  ناونع  هب  این  يرفظم  مناـخ  ماـنهب  ناوراـک  نیا  نارئاز  زا  یکی  زا  يو   174 ص : جح 25 ، دوب . رثؤم 

نیا دـنکیم و  تکرـش  ناوراک  یهورگ  ياهراک  تاسلج و  رد  الاب  ياهیحور  اب  اـما  تسا  هداد  تسد  زا  ار  شاهداوناـخ  دارفا  همه  هکنیا 
ياهلاس 74 و رد  تفگیم  ناوراک  نیا  همدـخ  زا  یکی  یهاشناهج  دـمحم  تسا . رثؤم  ناوراک  ياـضعا  رگید  هیحور  ندرب  ـالاب  رد  دوخ 
: دـیوگیم شدوخ  درب . ورف  گرم  ماـک  رد  زین  ار  وا  ناـشیوخ  زا  يداـیز  عـمج  مب  هلزلز  تسا . هدـش  فرـشم  ادـخ  هناـخ  رفـس  هب  زین   75

توعد نم  زا  لاسما  هک  نیا  ات  مدوب  تحاران  گـنتلد و  یلیخ  ببـس  نیمه  هب  مداد و  تسد  زا  تاورب  رهـش  رد  ار  دوخ  ماوقا  زا  يرایـسب 
همئا لوـسر و  ترـضح  هب  لـسوت  اـب  منکیم  رکف  متـسه  اـجنیا  رد  هک  نـالا  مریگ . رارق  مارحلا  هللا  تیب  جاـجح  تمدـخ  رد  میاـیب و  دـش 

دنتسین مب  هلزلز  رد  ناگتفر  تسد  زا  ناشیوخ  ماوقا و  اهنت  نیقی ، هب  اما  منک . ادیپ  يرتهب  یحور  عضو  مناوتیم  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم 
. دنتسه اهنآ  دای  هب  زین  اجنیا  رد  دندرکن ، شومارف  ار  نازیزع  نیا  نطو ، رد  هک  هنوگ  نامه  یناریا  نارئاز  همه  دنیاهنآ . دای  هب  هک 

هنیعم نارهاوخ  حرط  زا  اهناوراک  لابقتسا 

حرط دوزفا : بلطم  نیا  مالعا  اب  هثعب  نویناحور  روما  نواعم  تسا . شیازفا  هب  ور  هنیعم  نارهاوخ  زا  يرادروخرب  يارب  اـهناوراک  ياـضاقت 
رد یپ  تنواعم  نیا  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، هدش  ور  هب  ور  نویناحور  ناریدـم و  نارئاز ، لابقتـسا  اب  هتـشاد و  یقفوم  عورـش  هنیعم  نارهاوخ 

. تسا هدرک  لح  ار  رئاز  ناوناب  جح  تالکشم  زا  يرایـسب  هنیعم  نارهاوخ  حرط  دنرادن . هنیعم  هک  تسا  هجاوم  ییاهناوراک  ضارتعا  اب  یپ 
نارهاوخ هک  ییاهناوراک  رد  نونکا  اما  دنتـشاد ؛ یعناوم  اهناوراک  نویناحور  هب  ناشدوخ  صاخ  لـئاسم  ناـیب  رد  رئاز  ناوناـب  هتـشذگ  رد 

هدرک نایب  یتحار  هب  مه  ار  ناشدوخ  لئاسم  دـنراد و  اههنیعم  اب  کیدزن  طابترا  يرارقرب  ناکما  یتحار  هب  رئاز  ناوناب  دراد ، روضح  هنیعم 
زوـنه هـکنیا  ناـیب  اـب  دوـخ  نانخـس  زا  يرگید  شخپ  رد  برع  مالـسالا  ۀـجح   175 ص : جـح 25 ، دـننکیم . تفایرد  بساـنم  خـساپ  و 

نایب رد  مرتحم  ياهنیعم  نویناـحور و  دوب ، هدـشن  ارجا  هنیعم  نارهاوخ  حرط  هک  هتـشذگ  رد  دوزفا : دـنرادن  هنیعم  هک  دنتـسه  ییاـهناوراک 
نویناحور يرای  هب  هنیعم  نارهاوخ  حرط ، نیا  يارجا  زا  سپ  یلو  دندوب ؛ ور  هب  ور  لکشم  اب  جح  لامعا  يارب  اهنآ  هیجوت  ناوناب و  لئاسم 

تحت اههنیعم  اهنیعم و  تسا و  ناوراک  یناـحور  هدـهع  هب  تیلوؤسم  حرط ، نیا  رد  دـنهدیم . ماـجنا  ار  اـهتیلوؤسم  زا  شخب  نیا  هدـمآ و 
نآ هعـسوت  حرط و  توق  فعـض و  طاقن  ییاسانـش  لاح  رد  نونکا  مه  نویناحور  روما  تنواـعم  دـننکیم . راـک  يو  تیریدـم  تراـظن و 

. تسا
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ار مدرم » روما  یهدناماس  ، » درک داریا  نآرق  هاگن  زا  رشب  قوقح  شیامه  رد  هک  ینانخس  یط  یناریا  جاجح  تسرپرس  هیقف و  یلو  هدنیامن 
ساسارب جـح  ییاپرب  اب  تسا و  یمالـسا  هعماج  زا  رتارف  جـح  تاـکرب  : » تفگ تسناد و  ینآرق  ياـههزومآ  ساـسارب  جـح  یلـصا  هفـسلف 

اب هرونم و  هنیدم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  هبنـش  زور  شیامه  نیا  دوشیم .» نیمـضت  يرـشب  هعماج  قوقح  بان  مالـسا  ياهدومنهر 
درک هراشا  ناهج  رسارس  رد  ناناملسم  راب  فسأت  تیعضو  هب  يرهش  ير  ياقآ  دش . رازگرب  مالسا  ناهج  دنمشناد  نانز  زا  یعمج  روضح 

؟ دنهدیم همادا  دوخ  تایانج  هب  ناتـسناغفا  قارع و  نیطـسلف ، ياهروشک  رد  نانچمه  نارگلاغـشا  جـح ، يرازگرب  دوجو  اب  ارچ  تفگ : و 
ياهراک ماجنا  يارب  مالسا  نانمشد  ارچ  دنمورحم ؟ تسا  تفع  باجح و  ظفح  هک  دوخ  قوقح  نیلوا  زا  نانز  اهروشک  زا  یخرب  رد  ارچ 

هلصاف رد  دیاب  ار  تالکـشم  نیا  یلـصا  تلع  دیدرت  نودب  دنرادن ؟ ار  دوخ  هیلوا  فیاظو  نداد  ماجنا  هزاجا  ناناملـسم  اما  دندازآ  فالخ 
ص: جح 25 ، دناوتب  هک  تسا  مالـسا  دیکأت  دروم  لماک و  یجح  فاوط و  تسناد . مالـسا  رظن  دروم  جـح  اب  ناناملـسم  زورما  جـح  نایم 
هب مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  طابتر  ادخ و ا  هناخ  فاوط  اب  مدرم  هک  تسا  نیا  جح  هفـسلف  دـنک . لح  ار  یمالـسا  هعماج  تالکـشم   177

تمدخ یمالسا ، تموکح  مالسا و  هب  ندناسر  يرای  زج  جح  نطاب  دنشاب . هدامآ  مالسا  هار  رد  يراکادف  يارب  دنزیخرب و  ادخ  نید  يرای 
زا تیامح  مالـسا و  ياهزرم  زا  تسارح  ناملـسم ، نانز  میرح  باجح و  زا  عاـفد  اهـشزرا  هلمج  زا  تسین ، ینید  ياهـشزرا  اـهنامرآ و  هب 
زا عافد  يارب  جح  رفـس  رد  یجاح  تسا و  بجاو  يرما  تیب  لها  تدوم  میرک ، نآرق  هاگدید  زا  تسا . نیطـسلف  مدرم  دننام  مولظم  یتلم 
لآ مئاق  روهظ  تیب و  لها  تموکح  يارب  هنیمز  دـندرک  لـمع  دوخ  فیاـظو  هب  ناناملـسم  هک  یناـمز  دـنکیم و  یگداـمآ  مـالعا  مالـسا 

رشب و قوقح  نایعدم  یمامت  هکنیا  رگم  دنکیمن  مایق  جع )  ) دوعوم يدهم  تایاور ، ساسا  رب  دوشیم . مهارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
ییاوسر تسین و  شیب  یبیرف  ایند  رـسارس  یمومع  راـکفا  دـید  زا  اـکیرمآ  رـشب  قوقح  ياـعدا  زورما  هک  هنوگناـمه  دـنوش  اوسر  تلادـع 

، ینید ياههزومآ  ساسا  رب  تیب  لها  ناوریپ  هیلع  برغ  نوزفا  زور  تاغیلبت  دوجو  اب  تسا . هدـش  نایع  ناـگمه  رب  دیفـس  خاـک  ناـمکاح 
تموکح زاسهنیمز  یمالـسا  يروهمج  دنیآیم . رامـش  هب  اهناسنا  قوقح  یعقاو  ناگدننک  نیمات  ناعفادم و  اهنت  تماما  تلاسر و  نادناخ 
تموکح زاس  هنیمز  یمالـسا  ناریا  ترـضح ، نآ  حلاص  فلخ  تما و  ماما  يربهر  اب  یهلا و  لضف  هب  تسا و  جع )  ) دوعوم يدـهم  لدـع 

تکرـش هب  يرهـش  ير  ياقآ  دـنکیم . يزاس  هنیمز  دوش  نیمات  اهناسنا  یمامت  قوقح  هک  يزور  ندیـسر  ارف  يارب  تسا و  یناـهج  لدـع 
ار یمالـسا  تما  نیگنـس  فیاـظو  هب  دوخ  یهاـگآ  تفرعم و  درک  هیـصوت  نآرق  هاگدـید  زا  رـشب  قوقح  ناـنز و  شیاـمه  رد  ناگدـننک 

. دننادب یمالسا  تما  یگدنزاس  يزاسدوخ و  يارب  اهبنارگ  یتصرف  ار  جح  مایا  دنهد و  شیازفا 

ناتسبرع غیلبت  ترازو  نواعم  هب  هداز  یفص  رتکد  ضارتعا 

عیقب نارومأم  ياهیریگتخس   178 ص : جح 25 ، اهیدنت و  هب  عجار  تلود  نالوؤسم  هب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  همانضارتعا  لاسرا  یپ  رد 
زورما دوب  هتفرگ  رارق  نیرومأم  ضّرعت  دروم  عیقب  رد  تسا و  تعاجش  هشیدنا و  تیّرح  ياراد  ینس و  هک  هداز  یفـص  قیدص  رتکد  ياقآ 

يزکرم نامتخاس  هب  هداز  یفص  رتکد  دورو  زا  سپ  درک . وگتفگ  رادید و  هنیدم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هسـسؤم  نالوؤسم  اب  هبنش 
اما درادـن  روضح  تأـیه  سیئر   » دـنیوگیم يو  هب  شیوخ ، يـالاب  یملع  هاـگیاج  یفرعم  هنیدـم و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تأـیه 

ریزو نواعم  یلبُقلا ، خیـش  رتکد  دـینک .» رادـید  ناشیا  اب  دـیناوتیم  تسا و  رقتـسم  نامتخاس  نیا  رد  يدوعـس  غیلبت  داـشرا و  ریزو  نواـعم 
هئارا يو  هب  عیقب  نارومأم  روآ  رفنت  دـنت و  بولطمان و  دروخرب  زا  یـشرازگ  هداز  یفـص  رتکد  هیلوا ، هفراعم  زا  سپ  تفریذـپ و  ار  ناـشیا 

ریغ نایناریا و  نایعیـش و  زین  تنـس و  لها  ام  همه  راظتنا  هک  درک  يروآدای  سپـس  لقن و  ار  شدوخ  اـب  اـهنآ  هدـننز  دروخرب  هوحن  درک و 
مادقا لکـشم  عفر  يارب  زور  نامه  هک  داد  لوق  دـش و  رثأتم  وا  حورـشم  شرازگ  زا  يو  تسا . نیرومأم  دروخرب  حالـصا  روتـسد  نایناریا 

. دنک
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هنیدم ینید  یتاقیقحت  زکارم  زا  یکی  سیئر  ماّوع ، اب  وگتفگ  رادید و 

زا ناریا  يالضف  زا  ياهدع  دوب ، هتفرگ  ماجنا  رکسع  یـضاق  مالـسالا  ۀجح  روضح  اب  هک  هتـشذگ  لاس  یملع  رادید  همادا  رد  هبنـش  زورما 
، تسا هنیدم  ياملع  زا  یعمج  هجوت  دروم  هرونم و  هنیدم  هتـسجرب  مانب و  ناققحم  زا  یکی  هک  ناشیا  دندرک . رادید  ماّوع  یتاقیقحت  زکرم 

دنتسه وا  تسد  رانک  یناققحم  وا  نارـسپ  تسا . هلاس  مالـسلا و 75  مهیلع  تیب  لها  هب  دنمتدارا  لضاف ، عضاوتم ، قلختم ، نیتم ، یـصخش 
یلـصا ياهمایپ  لاقتنا  تیـصخش و  نیا  اـب  یملع  يرکف و  طاـبترا  تسا . یتاـفیلأت  بتک و  ياراد  يو  دـناهتفای . شرورپ  بوخ  رایـسب  هک 

زورما حبـص  یلبق ، رارق  لابند  هب  دـشاب . هتـشاد  ناتـسبرع  رد  اهمایپ  نآ  هضرع  رد  يرثؤم  رایـسب  شقن  دـناوتیم  یمالـسا  بالقنا  عیـشت و 
تنس لها  دحاو  لوؤسم  ینامز  نسح  دمحم  خیش  يدیفمرون ، یبتجم  دیس  لضاف ، داوج  خیش  يدیفمرون ، نایاقآ  مالسا  ججح  تارـضح 

زور هعیش ، یهقف  بتک  زا  یخرب  دندش . رـضاح  يو  یمالـسا  یملع  تاقیقحت  زکرم  لحم  رد  ناریا  تنـس  لها  ياملع  زا  ربهر ، دنوخآ  و 
همدقم رد  تفگ : تافراعت  یسرپلاوحا و  زا  سپ  ناشیا  دنک .  179 ص : جح 25 ، هئارا  ار  دوخ  رظن  هظحالم و  ات  دش  میدـقت  ناشیا  هب  لبق 
ثیدح هک 50000  تسا  نآ  هعیش  هقف  راختفا  : » دناهتشون هکنآ  لوا  دیهد . حیـضوت  تسا  بوخ  هک  مدرک  هدهاشم  لاکـشا  ود  باتک  نیا 
نارازه تنس  لها  ياهقف  دینادیم  ایآ  تسیچ ؟ رامآ  نیا  يارب  امـش  دنـس  دراد .» یهقف  ثیدح  طقف 500  تنـس  لها  هقف  اما  دراد ، یهقف 

بتک ام  : » داد خساپ  نارضاح  زا  یکی  دناهداد ؟ رارق  ماکحا  طابنتسا  يارب  هدافتسا  دروم  شیوخ  یهقف  یئاور و  بتک  رد  ار  یهقف  ثیدح 
دـیاهدید و ار  مارملا  غولب  باتک  اـیآ  دیـسرپ : ماّوع  ياـقآ  میراد .» نیقی  نیا  هب  دـسریمن و  ثیدـح  هب 500  اًلـصا  میدرک و  عبتت  ار  اـمش 

ثیدح رازه  نیدنچ  رب  لمتـشم  هک  دیاهدید  ار  یناکوش  راطوالا  لین  ایآ  تسا ؟ هدرک  يروآ  عمج  ار  یهقف  ثیدـح  رازه  دـنچ  دـینادیم 
نکمم دیرمشیم  امش  هک  ثیداحا  نیا  زا  يرایسب  دشاب ، ضحم  یهقف  طقف  هک  هدوب  ياهحیحص  ثیداحا  طقف  ام  دوصقم  تسا - ؟ یهقف 

رد دینادیم ؟ حیحـص  امـش  ار  ثیدح  رازه  دنچ  نیا  همه  ایآ  حیحـص . ریغ  مه  رگید  يرایـسب  دشاب و  یقالخا  ای  یخیرات  یتدیقع ، تسا 
ناونع هب  رادید  نیا  رد  رـضاح  یناریا  ياملع  ات  دندروآ  ار  یهقف  یثیدح  بتک  زا  یکی  لوا  دلج  داد  روتـسد  شرـسپ  هب  ماّوع  ياقآ  اجنیا 

درک هراشا  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  لعف  تیاکح  هک  باتک  نآ  زا  ثیدح  ود  یکی  هب  نارضاح  زا  یکی  دننک . هظحالم  هنومن 
يو تسا . یهقف  ثیدح  ّتنـس و  زا  یقادصم  دشاب  ربمایپ  لعف  رگنایب  هک  یخیرات  هک  داد  خـساپ  ماّوع  و  یهقف ، هن  تسا  یخیرات  اهنیا  هک 

تنـس لها  دوجوم  یهقف  ثیداحا  بتک  هب  هجوت  اب  تسا  هتـسیاش  هک  تسا  تنـس  لها  هب  ماهتا  نیا  ياراد  امـش  باتک  نیا  ترابع  دوزفا :
هعیش زا  يرتمک  ثیداحا  ًالوا  نوچ  تنس  لها  امـش  لاحره  هب  تفگ : خساپ  رد  یناریا  ياملع  زا  یکی  ددرگ . عقاو  قباطم  دوش و  حالـصا 

حلاصم ناسحتـسا و  سایق و  عبانم  هب  هک  دیدش  راچان  دیتسه  ثیداحا  دنـس  عطق  راچد  ثیدح  نیودت  عنم  هرود  هب  هجوت  اب  ًایناث  دـیراد و 
مالـسالا ۀجح  نایاپ  رد   180 ص : جح 25 ، مینکیم . جارختـسا  نامثیداحا  زا  ار  لئاسم  همه  هعیـش  هقف  رد  ام  یلو  دـیروآ  يور  هلـسرم 

زا تنس  لها  ياهقف  هک  یثیداحا  لک  دادعت  دوشیم  ثیدح ، ددع 500  ياج  هب  . 1 تفگ : نینچ  يدنبعمج  رد  ناوتب  دیاش  تفگ : ینامز 
نآ لصاح  درک و  هبساحم  دشاب  مه  خیرات  قالخا و  دیاقع و  رب  لمتـشم  هدوبن و  یهقف  ضحم  هچرگ  دناهدرک  یهقف  مکح  طابنتـسا  اهنآ 

ثیداحا زا  رتمک  اما  دشاب  دادـعت  نیا  زا  رتشیب  تسا  نکمم  هچرگ  تنـس  لها  یهقف  ثیداحا  . 2 تشون . باتک  نیا  همدقم  رد  ار  هبـساحم 
هدـش و طابنتـسا  میظع  عبنم  و  هدوزفا ، يوبن  ثیداـحا  هعومجم  هب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  همئا  یهقف  ثیداـحا  اریز  تسا ؛ هعیـش  یهقف 

عازن يرادـقم  تسا  نکمم  هچرگ  . 3 تسا . رتشیب  ناشجایتحا  تنـس  لها  ياهقف  اما  دننکیم ، ادـیپ  زاین  رگید  عبانم  هب  رتمک  هعیـش  ياهقف 
زا تنس  لها  هقف  یلو  ۀلعلا ، عوطقم  یعطق  سایق  لقع و  یعطق  مکح  اما  دنکیم ، هدافتسا  سایق  لقع و  زا  مه  هعیش  هقف  اریز  دشاب ؛ یظفل 

ثیداحا زا  هدافتـسا  مدع  نامه  زا  یـشان  زاین  نیا  درادن و  لوبق  ار  نآ  هعیـش  هقف  هک  دنکیم  هدافتـسا  هیلقع  هینظ  هلدا  رگید  ینظ و  سایق 
. دننک هدافتسا  رتشیب  رگیدکی  یهقف  عماوج  یهقف  ثیداحا  زا  هعیش  ینس و  ياهقف  هک  منکیم  داهنـشیپ  . 4 تسا . مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها 

عبطلاب دراد و  ثیدـح  باتک و  ّصن  زا  ریغ  یعبانم  زا  يریگهرهب  رد  يرتشیب  عّسوت  ّتنـس  لـها  هقف  هک  مراد  لوبق  نم  تفگ : ماّوع  ياـقآ 
رون ياقآ  تسا . دـیفم  بوخ و  مینک  هدافتـسا  رتشیب  رگیدـکی  ثیداحا  زا  هک  داهنـشیپ  نیا  مینادیم و  نارگید  زا  رتـالاو  اـم  ار  تیب  لـها 
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بهاذم ياهقف  هک  تسا  هتـسیاش  تسا و  هجاوم  يرـشب  عماوج  هیحان  زا  یناوارف  تالاوئـس  اب  مالـسا  ناهج  زورما  تفگ : نایاپ  رد  يدیفم 
عوضوم دنچ  حرط  هک  تسا  ینتفگ  دنهدب . رشب  زاین  هب  یتسرد  ياهباوج  دنناوتب  يراکمه  رگیدکی و  اب  یملع  تبثم  لماعت  اب  یمالـسا 
يدیدج قفا  هدننک  زاب  تنس  لها  هقف  ياهـصقن  هیماما و  یثیدح  یهقف و  تازایتما  یخرب  هب  هراشا  تنـس و  لها  هعیـش و  هقف  نیب  یفالتخا 

زکارم نیب  طابترا  يراکمه و  یملع و  لـماعت  رارمتـسا  زین  دـشاب . هتـشاد  رثا  يو  هدـنیآ  يریگتهج  رد  دـناوتیم  هک  تسا  بطاـخم  يارب 
بتکم هضرع  هعیش و  زا  تاماهتا  تاهبش و  عفر  تهج   181 ص : جح 25 ، رد  يدایز  تاکرب  هک  تسا  یترورض  ناتسبرع  ناریا و  یملع 

. دراد ناتسبرع  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

هرّونم هنیدم  هب  نارئاز  دورو  زور  نیرخآ 

رد ار  هرجهلا  قیرط  طبر  يذ  نیلوؤسم  زورما  زا  تشون : دوخ  زورما  هرامش  رد  ظاکع  يدوعس  همانزور  یـسراف  همان  هژیو  تزاگ  يدوعس 
نونکات 221807 ددرگ . زاغآ  همرکم  هکم  هب  هرونم  هنیدـم  زا  اـهناوراک  مظنم  تکرح  اـت  دـننکیم  دودـسم  هرونم  هنیدـم  هب  دورو  ریـسم 

جاجح زا  دادعت  نیا  دنوش . هکم  راپسهر  دیاب  جیردت  هب  هک  دنتسه  هرونم  هنیدم  رد  یجاح  زونه 218924  دناهدش و  هکم  راپسهر  یجاح 
زورما زا  : » تفگ شزومآ  هعـسوت و  ءاـّلدا و  رتـفد  سیئر  هلاوح  دـمحا  نب  فسوی  رتـکد  تفر . دـنهاوخ  همرکم  هکم  هب  سوبوتا  اب 5117 
تزاگ يدوعـس  دوب .» دهاوخ  هفرط  کی  هرونم  هنیدم  هب  ور  هداج  دـش و  دـهاوخن  هداد  هرونم  هنیدـم  هب  دورو  هزاجا  یجاح  چـیه  هب  هبنش 

لقان ياهـسوبوتا  اب  يدوعـس  ناوج  کی  یهارمه  تهج  ناریزو  تأیه  تقفاوم  درک : مالعا  ناتـسبرع  جح  ریزو  یندـم  دایا  تسا : هدوزفا 
دنهاوخ اهسوبوتا  يامنهار  اهنت  هن  يدوعس  ناناوج  تسا . هدش  داجیا  ناناوج  يارب  یلغـش  تصرف  رازه  جنپ  لاسما  جح  حسوم  رد  جاجح 

، خـیرات فصو  حرـش و  هب  ناناوج  نیا  دنـشاب . اههنیمز  همه  رد  جاجح  لاؤس  يوگخـساپ  اـت  تسا  هدـش  هداد  شزومآ  ناـنآ  هب  هکلب  دوب 
هدهع رب  ار  ناناوج  يریگراک  هب  عوضوم  نیفوطم  هسسؤم  تیریدم  تخادرپ و  دنهاوخ  جاجح  يارب  ناتـسبرع  یناتـساب  نکاما  گنهرف و 

دـناهدناسر و همرکم  هکم  هب  هدـج  هرونم و  هنیدـم  زا  ار  جاجح  سوبوتا  دادـعت 5520  هدـعق  يذ  مراهچ  تسیب و  زور  ات  تفرگ . دـهاوخ 
هکم رد  جح  ترازو  هبعش  لک  ریدم  یناطق  نیسای  نب  نیما  رتکد  دنرفن . رب 460320  غلاب  دناهدش  همرکم  هکم  دراو  نونکات  هک  یجاجح 

نویلیم و کی  شیاجنگ  اهنامتخاس  نیا  تسا . مارحلا  هللا  تیب  جاجح  ناکـسا  هداـمآ  همرکم  هکم  رد  ناـمتخاس  دادعت 4561  درک : مالعا 
. دنراد ار  یجاح  رازه  دص 

هثعب رد  دنله  ناملآ و  میقم  نایعیش  زا  یعمج  روضح 

رد يربهر  مظعم  ماـقم   182 ص : جح 25 ، هثعب  رد  دندوب  هدش  رـصبتسم  یگمه  هک  دنله  ناملآ و  میقم  نایعیـش  زا  يدادـعت  هبنـش  رـصع 
حرش هب  یناریا  جاجح  تسرپرس  رادید  نیا  رد  دندرک . وگتفگ  رادید و  يرهـش  ير  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  اب  دنتفای و  روضح  هنیدم 

زا ناناملـسم  یماـمت  اـب  هناردارب  دروـخرب  هملک و  تدـحو  تفگ : تـخادرپ و  ناناملـسم  ریاـس  اـب  لـماعت  رد  تـیب  لـها  ناوریپ  فیاـظو 
زا يونعم  يداـم و  يرادرب  هرهب  همزـال  تسا . مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  بتکم  ناوریپ  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  همئا  مهم  ياههیـصوت 
جح تاکرب  زا  تیب  لها  بتکم  هب  لاصتا  اب  ناناملـسم  تسا . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  کسمت  دـنوادخ  بناج  زا  هدـش  لزاـن  تاـکرب 
لها بتکم  يارب  غیلبت  نیرتمهم  وکین  شنم  شور و  درک . دنهاوخ  لح  ار  رـشب  تالکـشم  هکلب  دوخ  لکـشم  اهنت  هن  دنوشیم و  دنمهرهب 
تیب لها  بتکم  يوس  هب  ار  ناهج  رـسارس  ناناملـسم  دوخ  لمع  اـب  هک  دوب  یتیـصخش  نیرتگرزب  اـم  رـصع  رد  ینیمخ  ماـما  تسا و  تیب 

هیلع هللا  یلص  مالسا  مرکم  لوسر  نابـساپ  کئالم  هاگراب  رد  روضح  زا  ضیف  بسک  هرونم و  هنیدم  رد  نارئاز  روضح  قیفوت  درک . بذج 
يوبن مرح  رد  نارئاز  روضح  اب  تسا . جح  يونعم  يدام و  تاکرب  زا  يریگهرهب  جح و  رد  تفرعم  اب  روضح  زاس  هنیمز  عیقب  همئا  هلآ و  و 

. درک دـنهاوخ  ادـیپ  بان  مالـسا  بتکم  هب  تمدـخ  يارب  يرتشیب  ناوت  توق و  تیب  لها  ناوریپ  جـح ، تیونعم  تینارون و  زا  يریگهرهب  و 
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مارحلا هللا  تیب  نارئاز  رادرک  راتفر و  رد  لوحت  رییغت و  قالخا و  كولـس و  نسح  نداد  ناـشن  يارب  ياهمدـقم  دـناوتیم  جـح  رد  روضح 
ياهییامنهار هرـس و  سدـق  ینیمخ  ماما  تکرب  اب  دوجو  تفگ : اپورا  میقم  ناناملـسم  زا  هورگ  نیا  هدـنیامن  رادـید  نیا  يادـتبا  رد  دـشاب .

لها گنهرف  شرتسگ  يارب  اپورا  نایعیش  تسا و  هدش  ناهج  رد  بان  مالسا  يایحا  بجوم  ياهنماخ  هللا  ۀیآ  ترضح  ناشیا  حلاص  فلخ 
رسارس رد  تیب  لها  ناوریپ  يارب  اکتا  لباق  شخب و  دیما  ییوگلا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  و  دنراد . ياهنادجم  شالت  مالـسلا  مهیلع  تیب 

. تسا ناهج 

هثعب رد  یناتسکاپ  نایعیش  زا  یعمج  روضح 

زا سپ  یناتـسکاپ ، نایعیـش  عمج  رد  دـنتفای . روضح  هنیدـم  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  رد  یناتـسکاپ  هعیـش  نارئاز  زا  ياهدـع  بش  هبنش 
ناناملـسم نایم  هملک  تدحو  تیمها  رب  هیقف  یلو  هدـنیامن  نآ ،  183 ص : جح 25 ، زا  سپ  درک و  یحادـم  ییاسمـش  ياقآ  نآرق ، تئارق 

رد ار  مهم  فده  نیا  دیحوت  هناخ  رانک  زا  جح  حیحص  غیلبت  تسا و  مالسا  تما  هملک  تدحو  زاسهنیمز  یعقاو  جح  تفگ : درک و  دیکأت 
ياهتردق رادیاپ  هدمع و  فدـه  کی  ناتـسکاپ  هلمج  زا  یمالـسا  ياهروشک  رد  تتـشت  هقرفت و  داجیا  دـهدیم . رارق  ناناملـسم  سرتسد 

. دنـشاب ناناملـسم  نایم  یلدمه  تدحو و  يدانم  جح  رد  دیاب  نمـشد  هئطوت  نیا  ندرک  یثنخ  يارب  ادـخ  هناخ  نارئاز  تسا و  يرابکتـسا 
هناخ ترایز  موهفم  هب  جـح  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  ادـخ  هناخ  نارئاز  تسا و  قح  ترـضح  تفایـض  هب  رئاز  ندیـسر  جـح  تقیقح 

، مالـسا نیبم  نید  ياههزومآ  ساسا  رب  دوشیم . بوسحم  جح  تاکرب  زا  یجاح  هبوت  شریذپ  تسا و  هناخ  بحاص  ترایز  هکلب  تسین ،
ود رادید  نیا  رد  دنک . نیمـضت  نیمات و  زین  مالـسا  تما  يارب  ار  تکرب  دوس و  يدرف ، عفانم  رب  هوالع  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  دیاب  جح  هماقا 
جح رفـس  رد  یناتـسکاپ  نارئاز  فادـها  هلمج  زا  ار  جـح  تاـیونعم  زا  يریگهرهب  تیب و  لـها  گـنهرف  جـیورت  یناتـسکاپ  ياـملع  زا  نت 

ماظن زا  تیامح  تیالو و  يامظع  ماقم  اب  دهع  دیدجت  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  یناتـسکاپ  نارئاز  روضح  دندرک : دـیکأت  دندرمـشرب و 
ماـن هک  نیمه  دـناوخ و  هضور  ياهملک  دـنچ  نویناـحور  زا  یکی  هـیقف  ّیلو  هدـنیامن  نانخـس  زا  سپ  تـسا . یمالـسا  يروـهمج  سدـقم 

. تشگ يراج  اههنوگ  رب  کشا  بالیـس  دـش و  دـنلب  نامـسآ  هب  درم  نز و  زا  هلان  دایرف  دـش ، يراج  شنابز  رب  هرهاـط  هقیدـص  ترـضح 
نیا هب  نم  داد و  رارق  ریثأت  تحت  ًادیدش  ار  هسلج  رد  رضاح  نایناریا  هک  دنتـسیرگیم  دنتخوسیم و  ناج  قمع  زا  نانچ  یناتـسکاپ  نارئاز 

. مدروخ هطبغ  درکیم  بلقنم  ار  همه  هک  نانآ  یحور  بالقنا  لاح و  زوس و  قشع و 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  هللا  بزح  ياضعا  زا  یعمج  رادید 

دـش رازگرب  هرّونم  هنیدـم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  نانبل ، هللا  بزح  يربهر  ماقم  مئاق  مساق  میعن  خیـش  روضح  اـب  هک  رادـید  نیا  رد 
داهج ناونع  هب  يزاسدوخ  موادـت  اب  : » تفگ تسناد و  مالـسا  نادـهاجم  یلـصا  هفیظو  ار  يزاسدوخ  سفن و  اب  داهج  هیقف ، یلو  هدـنیامن 

ناناملـسم يونعم  هینب  فعـض  يرهـش  ير  ياقآ  تشاد .» دـهاوخ  نشور  ياهدـنیآ  نانبل  رد  یمالـسا  تمواقم   184 ص : جـح 25 ، ربکا ،
يدرف یقالخا و  هیصوت  کی  اهنت  هن  يزاسدوخ  هب  مالسا  ربمایپ  هیصوت  تفگ : تسناد و  ناناملـسم  تسکـش  یلـصا  لیلد  ار  مالـسا  ردص 

ناناملسم مومع  يارب  ترورـض  کی  یگدنزاس  تایونعم و  هب  هجوت  بیترت  نیا  هب  تسا و  یمالـسا  عماوج  هب  یـسایس  هیـصوت  کی  هکلب 
مظعم ماقم  ینیمخ و  ماما  ناوریپ  يارب  سرد  نیرتمهم  ناونع  هب  يونعم  هینب  تیوقت  يزاسدوخ و  زا  يرهـش  ير  ياقآ  دوشیم . بوسحم 
نانبل هللا  بزح  ياهیزوریپ  زا  تسارح  بالقنا و  ياهیزوریپ  زا  تسارح  بالقنا و  ياهدرواتسد  زا  يرادساپ  يارب  یلـصا  لماع  يربهر و 

یمالسا و بالقنا  هب  یتراسخ  دنتسین  رداق  یتسینویهـص  میژر  اکیرمآ و  هلمج  زا  یجراخ  نانمـشد  هک  تسین  يدیدرت  تفگ : درک و  دای 
يارب دـننک و  کسمت  تیب  لها  گـنهرف  باـن و  مالـسا  هب  ناناملـسم  هکنیا  رب  طورـشم  دـننک ، دراو  ناـنبل  رد  یمالـسا  تمواـقم  تضهن 

تاکرب زا  يریگهرهب  اب  دیاب  دناهتفای  ار  نیفیرش  نیمرح  ترایز  قیفوت  هک  نانبل  هللا  بزح  رویغ  ناناوج  دنشوکب . دوخ  يونعم  هینب  تیوقت 
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ماقم مئاق  مساق  میعن  خیش  رادید  نیا  رد  دننک . لیدبت  ریگارف  یتضهن  هب  ار  نآ  دنزادرپب و  يزاسدوخ  تیونعم و  ندرک  راد  هشیر  هب  جح ،
میتسه و ینیمخ  ماما  يونعم  نادـنزرف  هک  مینکیم  راختفا  ام  تفگ : تخادرپ و  یمالـسا  تمواقم  دـنور  حرـش  هب  نانبل  هللا  بزح  يربهر 

نارگلاغشا ربارب  رد  مامت  توق  تردق و  اب  نانبل  یمالسا  تضهن  مینادیم . دوخ  هفیظو  ار  ترـضح  نآ  حلاص  فلخ  ياهدومنهر  هب  لمع 
هبناج همه  تیامح  نینچمه  يو  دنکیم . عافد  نانبل  تلم  عورـشم  قوقح  زا  دهدیم و  همادا  دوخ  تایح  هب  تسا و  هداتـسیا  تسینویهص 

. تسناد نارگلاغشا  اب  هزرابم  تیوقت  بجوم  ار  نیطسلف  نانبل و  رد  یمالسا  تمواقم  زا  ناناملسم 

لاسما جح  رد  ناناوج  روضح  شیازفا 

. دنهدیم لیکـشت  ار  نارئاز  لک  دـصرد  ود  دودـح  دادـعت  نیا  دـنراد . لاس  زا 30  رتـمک  یحو  نیمزرــس  نارئاز  زا  رفن  رازه  ود  دودــح 
یناریا جاجح  دادعت  نینچمه ، تسا . هتـشذگ  لاس  زا  رتشیب  لاسما  جـح  رد  ناناوج  روضح  دـنیوگیم : ترایز  جـح و  نامزاس  نالوؤسم 

، دصرد زا 30  شیب  اب  لاس  ات 50  ینس 40  هورگ  فلتخم ، ینس  ياههورگ  نیب  رد  دسریم . رفن  رازه  زا 15  شیب  هب  لاسما  لاس ، ریز 40 
ار مهس  نیرتشیب  دصرد ، زا 18  شیب  اب  لاس  ات 70   60 نآ ، زا  سپ  تسا و  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  یناریا  جاجح  نیب  رد  ار  مهس  نیرتشیب 
رد لاس  يالاب 70  رئاز  زا 9500  شیب  لاسما  نینچمه ، دنراد . لاس  ات 60  نیب 40  مارحلا  هللا  تیب  یناریا  نارئاز  دصرد  زا 56  شیب  دنراد .

بیبح یناریا ، رئاز  نیرتنسم  دراد و  لاـس  هک 4  تسا  يردیح  فرـشا  یناریا ، نیرتلاس  نس و  مک  دنایحو . نیمزرـس  یناریا  نارئاز  نیب 
. تسا لاس  دص  زا  شیب  اب  هانپ  تقیرط  هللا 

سانش تیلوؤسم  یناحور 

شرسمه زا  لاح  نیع  رد  دش و  يرتسب  ناتسرامیب  رد  هرّونم ، هنیدم  هب  ناوراک  تمیزع  زا  شیپ  زور  دنچ  ناوراک 19404  یناحور  رسمه 
ۀجح رسمه  هنافسأتم  دشاب . ناشیا  يوگاعد  يونعم  رفس  نیا  رد  دنکن و  كرت  ار  رفس  نیا  هک  دوب  هتـساوخ  هنارـصم  یئوتب  مالـسالا  ۀجح 

اب سانـش  هفیظو  یناحور  نیا  اما  دیـسر ؛ ناشیا  عالطا  هب  هنیدـم  رد  نآ  راوگاـن  ربخ  تشذـگرد و  ناـشیا  تمیزع  زا  سپ  یئوتب  مالـسالا 
. تسا هداد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  یللخ  نیرتمک  نودب  هدمآ ، شیپ  تبیصم  زا  رطاخ  ملأت  دوجو 
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هثعب یمومع  ینارنخس  هسلج 

نارئاز زا  يرامـش  روضح  اب  هرونم  هنیدم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  لحم  رد  زورما  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یحادم  ینارنخـس و  مسارم 
: تفگ تایاور  ثیداحا و  دیجم ، هللا  مالک  زا  یتایآ  هب  هراشا  اب  یتئارق  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  مسارم  نیا  رد  دـش . رازگرب  ادـخ  هناخ 

رود لاعتم  دنوادخ  رظن  زا  زگره  مدرم  قح  ندرک  لامیاپ  تسا و  فیلکت  بجاو و  میـشاب  هک  ینـس  طیارـش و  ره  رد  مدرم  قح  تخادرپ 
تخادرپ نآرق  هاگن  زا  جح  هفـسلف  نایب  هب  یتئارق  ياقآ  دننکیم . تبث  فّلختم  ناسنا  لامعا  هدنورپ  رد  ار  نآ  هانگ  ناگتـشرف  دنامیمن و 

رد نیفیرـش  نیمرح  نارئاز  دوشن . ثداـح  یتـبیغ  هاـنگ و  اـیر ، چـیه  نآ  رد  هک  دـنادیم  هدیدنـسپ  لوـبقم و  ار  یجح  دـنوادخ  تفگ : و 
ییادخ گنر  دوخ ، جح  هب  ناش  هدیدنـسپ  کین و  لامعا  اب  دننک  شالت  دـیاب  دنتـسه و  ناحبـس  يادـخ  اب  هلماعم  لاح  رد  یحو  نیمزرس 
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. دش دهاوخن  كاپ  لد  زا  زگره  یهلا  گنر  هک  ارچ  دنهدب ؛

جاّجح راّوز و  هب  هثعب  شزومآ  تنواعم  ياههیصوت 

زا هلیـسو  نیدـب  درک : رـشتنم  دنتـسه ، همرکم  هکم  مزاع  هک  ینایجاح  هب  باطخ  ار  هیعـالطا  نیا  زورما  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  تنواـعم 
يدج هجوت  دروم  ار  لیذ  تاکن  میدنمشهاوخ  دنـشابیم ، همرکم  هکم  مزاع  جح  لامعا  يارب  هک  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  مرتحم و  جاجح 

زا دـنوش و  فاطم  هدودـحم  دراو  جـیردت  هب  ادـخ ، هناخ  ناگدـننک  فاوط  هقلح  هب  دورو  ماگنه  . 1 دـنیامرف : تیاعر  ار  اـهنآ  هداد ، رارق 
، میهاربا ماقم  تشپ  ار  فاوط  زامن  . 2 دنیامرف . يراددوخ  رگید  جاجح  يارب  تمحازم  داجیا  ناگدننک و  فاوط  فارطا  رد  نتفرگ  تسد 

يارب ندرک  تسرد  هقلح  نداهن و  رگیدـکی  تسد  رد  تسد  زا  دـنروآ و  ياج  هب  دریذـپیم ، ناـیاپ  ناگدـننک  فاوط  هقلح  هک  اـجکره 
، دننک يراددوخ  بحتسم  فاوط  زا  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  هیـصوت  ساسارب  تیعمج  ماحدزا  ماگنه  . 3 دنیامرف . بانتجا  زامن  نآ  هماقا 
، نامرحمان اب  طالتخا  زا  بانتجا  لیلد  هب  مرتحم  ناوناـب  . 4 دنراد . هگن  تولخ  دنراد ، بجاو  فاوط  هک  یناسک  يارب  ار  فاطم  هدودـحم 

. دننک روبع  دنیوگب و  ریبکت  مارآ  دوسالا ، رجح  لباقم  رد  تایاور  هیصوت  ساسارب  دننک و  يراددوخ  دوسالا  رجح  مالتسا  زا 

یگنهرف هتیمک  هسلج  يرازگرب 

، یگنهرف عوضوم  دنچ  صوصخ  رد  هسلج ، نیا  رد  دش . رازگرب  اضعا  هیلک  روضح  اب  هبنـشکی  زورما  حبـص  یگنهرف  هتیمک  هسلج  نیمود 
زا یخرب  ًاریخا  دـش . هرکاذـم  دـشاب ، جـح  مایپ  يواح  هک  توعد  تراک  تارابع  و  تشگزاـب ، زا  سپ  جاـجح  یـسیون  دراـکالپ  هلمج  زا 

زیهرپ هب  هیصوت  نمض   188 ص : جح 25 ، دش  رّرقم  تسا . جح  مایپ  دـقاف  هدرک و  ادـیپ  یبولطمان  تروص  جاجح  تشگزاب  ياهدراکالپ 
بسانم ياهنتم  تشگزاب ، ماگنه  هب  ندیـشک  خر  هب  رخافت و  فارـسا و  زا  بانتجا  همیلو و  یگنوگچ  دراکالپ و  بصن  رد  يور  هدایز  زا 

یگنهرف تیلاعف  هنیمز ، نیا  رد  امیـس  ادص و  زین  دننک . باختنا  دندیدنـسپ ، ار  هچره  اهنآ  نایم  زا  ات  دوش  هداهن  مدرم  رایتخا  رد  يددـعتم 
ییارجا همان  نییآ  زین  هثعب و  ِیجنـسرظن  ياهمرف  هب  عجار  سپـس  دـنک . يزاسرتسب  جـح  مایپ  شرتسگ  يراگدـنام و  يارب  دـشاب و  هتـشاد 

یناحور و رب  هوالع  دش  هتفرگ  میمصت  هثعب  یگنهرف  هتیمک  هسلج  نیمود  رد  دش . ذاختا  یتامیمـصت  هرکاذم و  اهناوراک  یگنهرف  ياروش 
رد دنـشاب و  هتـشاد  تیوضع  یگنهرف  ياروش  رد  زین  ناوراک  ره  داـشرا  هورگ  طـبار  هنیعم و  کـشزپ ، ناوراـک ، نواـعم  ریدـم و  نیعم و 
رد نآ  بصن  مسارم و  تاسلج و  همانرب  میظنت  . 1 زا : تسا  ترابع  یگنهرف  ياروش  فیاظو  دنیامن . هفیظو  ماجنا  هلوحم  فیاظو  ياتسار 

يارجا يزیر و  همانرب  . 3 داشرا . هورگ  ناونع  هب  ناردارب  نارهاوخ و  زا  رفن  هد  باختنا  ییاسانـش و  . 2 نارئاز . عالطا  تهج  بسانم  ناکم 
تهج دعتسم  ياهورین  ییاسانـش  . 5 اهنآ . هب  یگدیـسر  نارئاز و  تاداقتنا  تاداهنـشیپ و  یـسررب  . 4 هثعب . يوس  زا  هدـش  هئارا  ياههمانرب 

مایا تشادگرزب  تایفو ، دایعا ، تبـسانم  هب  هژیو  تاسلج  لیکـشت  تهج  يزیر  همانرب  . 6 يربهر . مظعم  ماقم  هثعب  ناوراک و  اب  يراـکمه 
تروشم و . 8 نارئاز . تغارف  تاقوا  ندرک  رپ  روظنم  هب  نآ  زا  هدافتسا  و  یبهذم ؛ یگنهرف  دیدج  ياهتیفرظ  ییاسانـش  . 7 نآ . لاثما  هللا و 
. نآ لاثما  هبدن و  ياعد  لیمک ، ياعد  هثعب ، یمومع  تاسلج  رد  تکرش  ياهرود ، ياهرادید  تاسلج ، لیکشت  نامز  هب  تبـسن  رظن  لدابت 

نارئاز یفرعم  ییاسانـش و  . 10 جـح . فلتخم  ياههمانرب  مسارم و  تاـسلج ، رد  ناوراـک  نارئاز  درکیور  روضح و  یگنوگچ  یباـیزرا  . 9
یهدناماس . 12 نانآ . هب  مزال  ياهـشزومآ  اهدومنهر و  هئارا  نارئاز و  یعامتجا  راتفر  رب  تراـظن  . 11 189 ص : جح 25 ، ناوراک . قفوم 

مظعم ماقم  هثعب  هب  نآ  لاقتنا  ناوراک و  یگنهرف  ياهزاین  یسررب  . 13 نآ . ماجنا  رب  تراظن  ییاوتحم و  یسررب  ناوراک و  یلخاد  تاغیلبت 
غالبا اهناوراک  هب  ارجا  يارب  ترایز  جـح و  نامزاس  تساـیر  هلیـسو  هب  هبنـشکی  زور  هیقف  ّیلو  هدـنیامن  دـییأت  زا  سپ  هبوصم  نیا  يربهر .

. دیدرگ
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ینآرق ياههمانرب  هب  اهناوراک  نویناحور  هجوت  موزل 

مرتحم ياههینعم  اـهنیعم و  نویناـحور ، زا  هثعب ، یگنهرف  ياروش  تاـبوصم  هب  دانتـسا  اـب  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  نویناـحور  روما  نواـعم 
رد یلاعلا ) هلظ  دم   ) يربهر مظعم  ماقم  تفگ : يو  دنزاس . رترابرپ  هداد و  هعسوت  ار  دوخ  ینآرق  ياههمانرب  تیفیک  هک  تساوخ  اهناوراک 

دوش ماجنا  نآرق  هرابرد  اجنآ  رد  روضح  رخآ  زور  ات  دورو  لوا  زور  زا  هدبز  يوق و  ثحب  کی  دوشیم  : » دندومرف جح  نارازگراک  عمج 
ار ناسنا  ندب  اعقاو  هک  ییاهزیچ  تثعب و  تمایق ، هب  طوبرم  تایآ  یمالسا و  تما  لئاسم  هب  رظان  یسایس  تایآ  یقالخا ، بسانم  تایآ  ... 
(، یلاعلا هلظّدم   ) يربهر مظعم  ماقم  شیامرف  هب  دانتسا  اب  اینبرع  مالسالا  ۀجح  درذگن .» اهنیا  لاثما  عورف و  هب  طقف  ات  دنناوخب  دنازرلیم ،

، تساوخ اـهناوراک  مرتحم  نویناـحور  زا  تسناد و  نآرق  ناـیاپ  یب  ریاـخذ  زا  يرادرب  هرهب  ینآرق و  تیبرت  يارب  تصرف  نیرتـهب  ار  جـح 
زا يرگید  شخب  رد  يو  دـنهد . ناـشن  يرتـشیب  هجوـت  میرک  نآرق  ياـههزومآ  اوـتحم و  هب  نآرق ، تـئارق  تاـسلج  يرازگرب  زا  هتـشذگ 
رد هکنیا  لوا  دـنیامن : هجوت  تاـکن  نیا  هب  دوـخ  ینآرق  ياـههمانرب  ندـش  رتینغ  يارب  تساوـخ ، اـهناوراک  نویناـحور  زا  دوـخ  ناـنخس 

ار دوخ  هسلج  ود  ای  کی  مک  تسد  دـننک و  نییبت  نارئاز  يارب  ار  نآ  شخب  تایح  ياههزومآ  یگدـنز و  رد  نآرق  هاگیاج  دوخ  تاسلج 
هکنیا موس  دننک . يریگیپ  نارئاز  قیوشت  اب  ار  رئاز  هیرـشن  رد  هدـش  نالعا  ینآرق  تاقباسم  هکنیا  مود  دـنهد . صاصتخا  ینآرق  ثحابم  هب 

ماقم مارحلا ، دجـسم  هکم ، مارحا ، تامرحم  مارحا ، هنیدـم ، نکاـما  نوچمه : رفـس   190 ص : جـح 25 ، ياهتیعقوم  اب  بسانتم  تاـیآ ، زا 
نینچمه دنهد . حیضوت  حرش و  نارئاز  يارب  ار  اهنآ  بسانم  تاقوا  رد  دننک و  هدافتـسا  رعاشم و ...  فقاوم ، هورم ، افـص و  یعـس  میهاربا ،

دوخ نانخس  رد  نویناحور  روما  نواعم  دنهد . حیـضوت  نارئاز  يارب  ار  هبعک  هدرپ  رب  هدش  هتـشون  تایآ  یخرب  مارحلادجـسم  زا  دیدزاب  رد 
تاـسلج مظنم  لیکـشت  يارب  هثعب ، یگنهرف  ياروـش  رد  هدـش  بیوـصت  فیاـظو  يادا  يارب  درک  اـضاقت  اـهناوراک  مرتـحم  نویناـحور  زا 

191 ص : جح 25 ، دننک . مادقا  لاعف  تروص  هب  اهناوراک  مرتحم  ناریدم  يراکمه  اب  یگنهرف 
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عیقب ترایز  رد  يدوعس  نارومأم  ياهیریگتخس  یخرب  عفر 

راهچ زا  ًالّوا ، ینعی  تسا  هقباس  یب  ریخا  ياهلاس  ّیط  لاسما  عیقب  رما  رد  يدوعـس  نارومأـم  تاقییـضت  اهیریگتخـس و  تشذـگ  هک  ناـنچ 
تارمج یمر  روآدای  نارئاز و  تیعمج  دیدش  راشف  ماحدزا و  ببس  دوخ  نیا  هک  تسا  زاب  ربعم  کی  اهنت  عیقب ، یلصا  ِرد  هب  يدورو  ربعم 

. ناگدروخلاس ناریپ و  هب  دـسر  هچ  دـننکیم ، يراددوخ  ماـحدزا - رثا  رب  عیقب - هب  دورو  زا  ناـناوج  زا  یخرب  یتح  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛
دـنهدیمن و هار  عیقب  ياههرجنپ  رانک  هب  ار  ناوناب  هکنیا  همه  زا  رتمهم  ًاثلاث و  دـناهدرک . دودـحم  مک و  ار  عیقب  رد  ندوب  زاب  تّدـم  ًاـیناث ،

رهطم روبق  تیؤر  اههلپ و  زا  نتفر  الاب  لاجم  ناوناب  عیقب  یلـصا  ِرد  ندوب  هتـسب  ماگنه  هتـشذگ  ياهلاس  دـنیایب . الاب  اههلپ  زا  دـنراذگیمن 
هک رئاز  ناوناب  زا  يرایـسب  دناهدوب و  مورحم  نونکات  زین  قیفوت  نیا  زا  لاسما  یلو  دندرکیم ؛ ادیپ  ار  اههرجنپ  تشپ  زا  مالـسلا  مهیلع  همئا 

ِقادصم هب  ناهگان  زورما  یلو  دوب ؛ نینچ  عضو  نونکات  لاسما  دننک . تیؤر  ار  رهطم  روبق  نیا  دندشن  قفوم  یتح  دـناهتفر ، هکم  هب  نونکا 
تیعمج راشف  دیدش و  ماحدزا  نآ  رد  نادرم  هارمه  زین  نانز  دنداد  هزاجا  دندیـشک و  رانک  عیقب  ياههطرـش  طِّرفم » وأ  ٌطِرفم  اّمإ  لهاجلا  »

عیقب و همئا  روبق  کیدزن  ات  وس  کی  زا  ناوناب  زا  يدادعت  هک  ياهنوگ  هب  دـنوش ؛ عیقب  دراو  یتح   192 ص : جح 25 ، دنور و  الاب  اههلپ  زا 
تعناـمم عیقب  هب  ناوناـب  دورو  زا  فورعم  هب  رما  نارومأـم  اـهنت  دـنتفر و  مالـسلا  اـهیلع  نینبلا  ما  ترـضح  ربـق  کـیدزن  اـت  رگید  يوس  زا 
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هب ار  يراجنهان  رایـسب  عضو  هرظنم و  تیعمج  راشف  دایز و  ماحدزا  درم و  نز و  طالتخا  دندمآیمن . رب  هدهع  زا  مه  اهنآ  یلو  دندرکیم ،
هک دنرواب  نیا  رب  ناعلّطم  زا  یخرب  دندوب . بولطمان  عضو  نیا  زا  يرادربملیف  لوغشم  مه  يدوعـس  نارومأم  زا  یخرب  دوب و  هدروآ  دوجو 

رایتخا رد  عیقب  قییـضت  رما  رد  یبسانم  هناهب  دیآ و  دوجو  هب  یبسانمان  راجنهان و  هرظنم  ات  دناهدروآ  دوجو  هب  ار  یعـضو  نینچ  ًادمع  نانآ 
رداص ياهیعالطا  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  تنواعم  عضو ، نیا  لابند  هب  دـننک . يرادرب  هرهب  نآ  زا  دوخ  تقو  رد  دـنناوتب  و  دنـشاب . هتـشاد 
مظعم ماقم  هثعب  ریخا  ياهـشالت  ندوب  شخب  رمث  هب  هجوت  اـب  تسا : نینچ  هیعـالطا  نیا  نتم  دـش . رـشتنم  رئاز  مراـهچ  هرامـش  رد  هک  درک 

رانک رد  ناوناـب  روضح  لکـشم  لـح  يریگیپ و  رد  ناتـسبرع  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ترافـس  جـح و  تراـیز  ناـمزاس و  يربهر و 
اب دهعتم و  نارهاوخ  . 1 دنراد : لوذبم  يدج  هجوت  لیذ  تاکن  هب  میدنمـشهاوخ  نارهاوخ  ناردارب و  هیلک  زا  هلیـسو  نیدب  عیقب ، ناتـسربق 

زامن ندناوخ  زا  . 2 دنیامن . زیهرپ  طلتخم  تروص  هب  تکرح  زا  دننک و  هدافتـسا  دمآ  تفر و  يارب  عیقب  راوید  رانک  ياههلپ  زا  طقف  نامیا 
نارومأم اریز  دننک ؛ يراددوخ  عیقب  ناتسربق  هب  دورو  روظنم  هب  رارصا  زا  مرتحم  نارهاوخ  . 3 دنیامن . بانتجا  عیقب  راوید  رانک  لخاد و  رد 

يرادرب و هرهب  ناکما  هدومن ، ظفح  ار  شمارآ  مظن و  عیقب ، رد  نوفدم  ناماما  مارتحا  هب  . 4 دنهدیمن . اهنآ  هب  دورو  هزاجا  عیقب  رد  رقتسم 
ماجنا یمظن و  یب  زورب  زا  مارتحا  بدا و  اب  مزـال و  تارکذـت  هئارا  اـب  مرتحم  ناردارب  . 5 دنزاس . مهارف  ناگمه  يارب  ار  ترایز  ندـناوخ 
تلأسم لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  ناگمه  قیفوت  دـنیامن . يریگولج  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ياههیـصوت  اـب  فلاـخم  روما 

. دش رازگرب  ناراب )  ) اقستسا زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  رد  ات 8  تعاس 7  دودح  زورما  حبص  هک  تسا  ینتفگ  میراد .

يربهر مظعم  ماقم  هثعب  رد  دنه  نایعیش  شیامه 

شیامه نیا  رد  دش . رازگرب  هرونم  هنیدم  هثعب  رد  ادخ  هناخ  يدنه  نارئاز  زا  يدایز  رامـش  روضح  اب  زورما  دنه  نایعیـش  هزورکی  شیامه 
هدنیامن ینادمه  يرباص  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  تلزنم  ماقم و  فصو  رد  ییارـس  هحیدم  زا  سپ 
ترضح تفگ : مالسا  ردص  خیرات  هب  هراشا  اب  تشاد و  یمارگ  ار  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  هب  دنه  نایعیش  مدقم  يربهر ، ناگربخ  سلجم 

رپ رمع  رخآ  ات  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  مدمه  هارمه و  مالسا ، روهظ  زاغآ  زا  ناهج  نایعیش  لوا  ماما  مالـسلا  هیلع  یلع 
نیرخآ هب  رتکیدزن  رادزار و  سک  چـیه  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  ریغ  تشاد و  رارق  مالـسا  ربماـیپ  راـنک  رد  زین  ترـضح  نآ  تکرب 

هللا یلص  ادخ  ربمایپ  یمارگ  رسمه  هجیدخ  ترضح  هدنزرا  شقن  هب  هراشا  اب  يو  دوبن . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ادخ  هداتسرف 
دناهتشاد و مالسا  رودص  غیلبت و  رد  ياهدنزرا  تبثم و  شقن  ناملسم  نانز  نونکات  مالـسا  ردص  زا  تفگ : مالـسا  شرتسگ  رد  هلآ  هیلع و 

تیامح مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  نآرق و  مالـسا و  زا  یطیارـش  ره  رد  دناهداد  ناشن  حـلاص ، نادـنزرف  تیبرت  تمواقم و  ربص ، اب  هراومه 
تیذا اهمانـشد و  ربارب  رد  هراومه  مالـسا  ربمایپ  دـنروآ . دراو  مالـسا  بتکم  هب  ياهشدـخ  نانمـشد ، داد  دـنهاوخن  هزاجا  درک و  دـنهاوخ 

رد سکره  تسا و  هدروآ  امـش  يراگتـسر  يدنمتداعـس و  يارب  ار  مالـسا  دنوادخ  دومرفیم : درکیم و  توعد  مالـسا  هب  ار  نانآ  مدرم ،
مهیلع راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  يرادیاپ  ربص و  دنوادخ و  يرای  هب  دش . دهاوخ  كاله  دریگب ، عضوم  نآ  ربارب 

يدنلبرس و تزع ، هیام  زاس  ناسنا  بتکم  نیا  دپتیم و  مالسا  يارب  ناشبلق  ناسنا  اهنویلیم  زورما  مالسا ، يادهش  نوخ  تکرب  هب  مالسلا و 
. تسا هدش  ناهج  رد  ناملسم  ره  راختفا 

همرکم هکم  هب  یناریا  جاجح  تسرپرس  فرشت 

هکم مزاع  هبنـشود ، زور  هاگماش  هرونم ، هنیدـم  رد  هزور  هدزاود  تماـقا  زا  سپ  ادـخ  هناـخ  یناریا  نارئاز  تسرپرـس  هیقف و  ّیلو  هدـنیامن 
يرهش ير  ياقآ  تفگ . خساپ  یناریا  جاجح  عضو  دروم  رد  ناراگنربخ  لاؤس  هب  هرجش  دجسم  رد  ناشیا   194 ص : جح 25 ، دش . همرکم 

عیقب و همئا  فیرش  عجضم  هب  نارئاز  یـسرتسد  هار  رد  هدش  لیمحت  تاقییـضت  عفر  زا  تسناد و  بوخ  عومجم  رد  ار  یناریا  جاجح  عضو 
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ریزو ریخا  تارکاذم  رد  هنیمز  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ینارگن  بتارم  هک  اجنآ  زا  درک : حیرصت  يو  داد . ربخ  ادخ  ربمایپ  باحصا 
زا سپ  اذل  دوب ، هداد  ار  لکشم  نیا  ندش  فرطرب  هدعو  زین  ناشیا  دش و  حرطم  يدوعـس  دهعیلو  هللادبع  ریما  اب  یمالـسا  داشرا  گنهرف و 

دهاش هبنشود  زور  زا  هناتخبشوخ  مدش و  لکشم  نیا  عفر  راتساوخ  متشون و  همان  يدوعـس  دهعیلو  هب  هدعو ، نیا  يارجا  رد  ریخأت  هدهاشم 
نز نارئاز  تسا و  هدش  هدوشگ  نارئاز  يور  هب  زورما  عیقب  ناتسربق  رد  راهچ  ناتسبرع  تاماقم  روتسد  اب  میتسه . تاقییضت  نیا  یبسن  عفر 
هب ناتسبرع  تلود  تاماقم  زا  يرهـش  ير  ياقآ  دننک . ادیپ  روضح  عیقب  همئا  ترایز  يارب  ناتـسربق  ياههرجنپ  تشپ  ات  دناهتفای  هزاجا  زین 
ود نایم  زیمآمهافت  هناتـسود و  طـباور  : » تفگ درک و  رکـشت  هدـش  داـجیا  تالکـشم  لـح  يارب  شـالت  نارئاز و  تساوخ  هب  هجوت  لـیلد 

«. تسا هدرک  مهارف  جح  رتهب  هچره  يرازگرب  يارب  ار  یبسانم  رتسب  روشک 

هنیدم رد  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  ترضح  تداهش  زورلاس  مسارم 

هثعب رد  یمسارم  بش  هبنشود  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  ترضح  تماما  تیالو و  نامـسآ  كانبات  رتخا  نیمهن  تداهـش  زورلاس  تبـسانم  هب 
مالـسالا ۀجح  مالـسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  حدـم  رد  یناوخ  هحون  زا  سپ  مسارم  نیا  رد  دـش . رازگرب  هرونم  هنیدـم  رد  يربهر  مظعم  ماقم 
يراوشد اب  دوشیم و  ایند  ياههبذاج  ریـسا  دـلوت  زاـغآ  زا  ناـسنا  تفگ : تخادرپ و  میرک  نآرق  هاـگن  زا  جـح  هفـسلف  حرـش  هب  یقیدـص 

ات تسا  یبوخ  رایـسب  تیعقوم  جح  و  دنامیم ، گرم  رظتنم  بارخ  ياهدنورپ  نتـشاد  اب  دـنک و  ادـج  اهنآ  زا  ار  دوخ  رکف  لد و  دـناوتیم 
. دنک زاب  یهلا  یگدنز  يوس  هب  ددنبب و  ایند  ياهقرب  قرز و  يور  هب  ار  دوخ  نطاب  مشچ  دزاسب و  ترخآ  رفـس  يارب  ار  دوخ  دناوتب  ناسنا 
. دوشیم هدامآ  ترخآ  رفس  يارب  دنکیم و  نت  هب  نفک  هب  هیبش  یششوپ  دنکیم ، لسغ  شدوخ  ناسنا  جح ، رفـس  رد   195 ص : جح 25 ،

عجارم زا  یخرب  ياههثعب  رد  دنک . مکاح  دوخ  لد  دوجو و  رد  ار  دنوادخ  دنامب و  یقاب  ناسنا  اب  رمع  رخآ  ات  تالاح  نیا  تسا  بوخ  هچ 
. دش رازگرب  يرادازع  مسارم  تسا ، مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  تداهش  زورلاس  اب  فداصم  ناریا  قفا  هب  هک  هبنش  هس  زور  مه 

هثعب یمومع  ینارنخس 

شوگ میرک  نآرق  زا  ییاهـسرد  هب  دندمآ و  مهدرگ  هرونم  هنیدم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  زورما  ادـخ  هناخ  نارئاز  زا  يدایز  رامش 
هار هب  ار  مدرم  دـهاوخیم  هک  یـصخش  تفگ : میرک  نآرق  زا  یتایآ  هب  دانتـسا  اب  یتئارق  ياـقآ  مالـسالا  ۀـجح  مسارم ، نیا  رد  دـندادارف .
نیا ریغ  رد  دشاب ؛ دنبیاپ  دنک و  لمع  دنزیم  هک  ییاهفرح  مامت  هب  شدوخ  دیاب  تسخن  دنک ، توعد  يراکتـسرد  يراد و  تناما  تسار ،

مهیلع تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  تیلوبقم  تیببوبحم و  تسـشن . دهاوخن  هدنونـش  لد  هب  وا  ياهفرح  تروص ،
چیه هب  زگره  وا ، اب  یتسار  ادخ و  زا  ریغ  هب  دندرکیم و  لمع  نآ  هب  دنتفگیم ، هچ  ره  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  یمالسا  تما  دزن  مالـسلا 

: درک حیرصت  تخادرپ و  تقو  لوا  رد  زامن  ندناوخ  تیمها  هفسلف و  هب  دوخ ، نانخس  همادا  رد  یتئارق  ياقآ  دندیشیدنایمن . يرگید  زیچ 
رهظ رد  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  دیـسر و  تداهـش  هب  تقو  لوا  رد  زاـمن  ماـگنه  بارحم و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

هک نایعیش  ام  يارب  تسا  یسرد  عیاقو ، نیا  درک و  هماقا  تقو  لوا  رد  ار  زامن  تشاد ، مالسا  نانمشد  ریت  زا  هک  یتحارج  دوجو  اب  اروشاع 
يو میربیم . رس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رهـش  رد  هک  اهزور  نیا  رد  صوصخب  مینکن ؛ شومارف  ار  تقو  لوا  زامن  یطیارـش  چیه  رد 

ادـخ و زج  زیچ ، چـیه  هب  تسادـخ و  يارب  شلامعا  مامت  صلخم ، ناسنا  : » تفگ یگدـنز  رد  یتسیز  هداس  صالخا و  شقن  هب  هراـشا  اـب 
 ...«. ایند هن  تسا ؛ ترخآ  رکف  هب  دنکیم و  ارجا  قیقد  ار  وا  ماکحا  مامت  دنکیمن و  رکف  ادخ  زا  سرت 

«1  » هدعق يذ  هبنش 30  هس 

هراشا
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همّرکم هّکم  هب  هیقف  یلو  هدنیامن  دورو 

، هّکم هثعب  نالووئسم  لابقتسا  دروم  دش و  همّظعم  هّکم  دراو  يرهش  ير  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  هبنـش  هس  زورما  دادماب  هیلوا  تاعاس  رد 
هکم هب  دورو  زا  سپ  جح ، رد  هیقف  یلو  هدنیامن  تفرگ . رارق  هّدج  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  لوسنکرـس  هکم و  رد  ترایز  جح و  داتس 

ناوناب هژیو  هب  یناریا  نارئاز  هب  هدـش  لیمحت  ياهتیدودـحم  تالکـشم و  هدـمآ ، لمع  هب  ياهیریگ  یپ  اب  هک  تفگ  ناراگنربخ  هب  همرکم 
دنناوتیم ناوناب  هژیو  هب  نارئاز  سپ  نیا  زا  اهتیدودحم ، نیا  عفر  هجیتن  رد  : » درک حیرـصت  يو  تسا . هدش  فرطرب  عیقب  همئا  ترایز  يارب 

ندرب هرهب  هب  ار  یناریا  نارئاز  هژیو  هب  مارحلا  هللا  تیب  جاـجح  ناـشیا  دـننک .» تراـیز  ار  عـیقب  همئا  کـیدزن  زا  هتـشذگ  تاونـس  نوـچمه 
ناـهج عفاـنم  رکف  هب  هملک  تدـحو  دـیحوت و  هیاـس  رد  نیفیرـش  نیمرح  نارئاز  : » دوزفا درک و  هیـصوت  همرکم  هکم  رد  روضح  زا  يوـنعم 

ناگدنامزاب نینچمه  قارع و  مولظم  مدرم  نیطسلف و  هدیدمتس  مدرم  تالکشم  هب  هنیمز  نیمه  رد  يو   197 ص : جح 25 ، دنتسه .» مالسا 
هضیرف يادا  يارب  ناهج  طاقن  یصقا  زا  هک  یناناملسم  : » تشاد راهظا  درک و  هراشا  ایسآ  قرش  بونج  رد  یمالـسا  ياهروشک  ریخا  هلزلز 
یناریا نارئاز  تسرپرس  دنشوکب .» مالـسا  ناهج  تالکـشم  عفر  رد  رگیدکی  اب  لماعت  يرکفمه و  اب  دیاب  دناهدمآ  یحو  نیمزرـس  هب  جح 

ناهج ناناملسم  قح  رد  دوجو  مامت  اب  دننادب و  ار  فیرـش  هبعک  راوج  رد  روضح  تلزنم  ردق و  هک  درک  دیکأت  نارئاز  هب  باطخ  نینچمه 
. دوب دهاوخ  زاسراک  دشاب ، بلق  میمص  زا  اعد  رکذ و  رگا  هک  دننک  اعد  یمالسا  هدحاو  تما  يدنلبرس  تزع و  و 

همّرکم هکم  هب  هثعب  ياضعا  زا  هورگ  نیموس  تمیزع 

هنیدـم هکم و  رد  نارئاز  راک  رد  یللخ  ات  دـنوشیم  فّرـشم  همّرکم  هّکم  هب  هلحرم  راهچ  ّیط  هنیدـم ، رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ياـضعا 
نیلوا اهنآ  زا  سپ  دنوشیم . فرـشم  همه  زا  شیپ  هّکمرد ، هثعب  رارقتـسا  لحم  نتخاس  هدامآ  تامّدقم و  دیهمت  يارب  ياهّدـع  دـهدن . خر 

هس زورما  رصع  هورگ  نیموس  و  هبنشود ، يرهش ) ير  نیملسملاو  مالـسالاۀجح  هلمج  زا  و   ) هورگ نیمود  و  هتفه ، نیا  هبنـشکی  زور  هورگ 
هبنـش 22/ هس  زورما  رـصع  زین  هدنب  دش . دـنهاوخ  هکم  مزاع  هعمج  زور  هورگ  نیمراهچ  نیرخآ و  دـندرک و  تمیزع  هکم  تمـس  هب  هبنش 
هک ام  سوبوتا  رد  دوب . سوبوتا  راهچ  زا  لّکـشتم  هورگ  نیا  مدـش . هکم  مزاع  اهورین ، رگید  نایناحور و  زا  يداـیز  دادـعت  هارمه   83 / 10
زا یکی  ادـتبا  دـندوب ، نآ  رد  زین  نویناـحور  روما  نیطبار  زا  يدادـعت  یتئارق و  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  یناـحور و  رفن  دـنچ  زج  همه 

تکرح زا  سپ  هرجـش ، رد  مارحا  زا  سپ  دناوخ و  ار  مالـسلا  مهیلع  عیقب  همئا  ارهز و  ترـضح  لوسر و  ترـضح  عادو  ترایز  نایناحور 
دوب و رّطعم  هادـف ) انحاورأ   ) مظعألا هللا  ۀـّیقب  ترـضح  نامتمعن  ّیلو  دای  هب  سوبوتا  ياضف  نینچمه  دـش . هدـناوخ  لّـسوت  ياـعد  سوبوتا 

رانک هتـشون و  ياهگرب  يور  دنوش  راوس  سوبوتا  ره  رد  دیاب  هک  ار  یناسک  مان  اًلبق  دنتخیر . کشا  ترـضح  نآ  دای  هب  قارف و  رد  ياهدع 
زا سپ  هکنیا  رکذ  لباق  هتکن   198 ص : جح 25 ، دشیم . راوس  دوخ ، سوبوتا  رد  نآ  هب  هجوت  اب  سکره  دـندوب و  هدنابـسچ  سوبوتا  رد 

هدوب یناحور  نودب  دنتشاد ، روضح  نآ  رد  زین  رئاز  ِنارهاوخ  زا  يدادعت  ًاقافتا  هک  سوبوتا  راهچ  زا  یکی  هک  دش  مولعم  هّکم ، هب  ندیـسر 
يدایز هدـع  رگید  سوبوتا  ود  رد  هک  یلاح  رد  دوب ؛ هثعب  ِناوراک  ِیناحور  ییاضر  مالـسالا  ۀـجح  زین  رگید  سوبوتا  یناحور  اهنت  تسا .

رد هک  دـش  داـی  ور  نآ  زا  هتکن  نیا  دنـشاب . سوبوتا  ود  نآ  ِنارئاز  رگید  راـک  کـمک  اـمنهار و  دنتـسناوتیم  هک  تشاد  دوجو  یناـحور 
، هرجـش دجـسم  رد  دنیامن . میظنت  ار  اهـسوبوتا  دارفا  تسیل  نآ ، هب  هجوت  اب  دننک و  هجوت  هتکن  نیدب  رما  ناراکردـناتسد  هدـنیآ  ياهلاس 
. دوب راذـگ  ریثأت  نارگید  رب  یندوتـس و  نایناحور  یخرب  بالقنا  هآ و  کشا و  شوخ و  لاح  اـشع ، برغم و  زاـمن  زا  سپ  هیبلت و  زا  شیپ 
، دنیوگب روج  ود  ار  هیبلت  هک  تفگیم  شناوراک  نارئاز  هب  طایتحا  ِضحم  دیـسریم ، رظن  هب  هقباس  اب  هتـشک و  راک  هک  یناوراک  ِیناحور 
ًاعطق و اجنیا  رد  هکنآ  زا  لفاغ  تمعن ! نون  حـتف  هب  ۀـمعَنلاو » َدـمحلا  ّنإ   » رگید راب  و  تمعن ، نون  رـسک  هب  ۀـمعِّنلاو » دـمحلا  ّنإ  : » راب کی 
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تاقاقتـشا رَوُـص و  هب  اـج  همه  دـیجم  نآرق  رد  هکنآ  حیـضوت  تساـطخ . نوـن  حـتف  هب  تمعَن »  » و حیحـص ، نوـن  رـسک  هب  تـمِعن »  » ًاـمزج
َدمحلا ّنإ  : » میهدیم تبـسن  ناحبـس  دـنوادخ  هب  ار  تمعن  مه  هیبـلت  رد  تسا . هدـش  هداد  تبـسن  لاـعتم  دـنوادخ  هب  تـمِعن »  » نوگاـنوگ
میازفیب تساجب  رتنوزفا  حیـضوت  يارب  دناهدش . تمذـم  نآ  ِنابحاص  تسین و  حودـمم  نون  حـتف  هب  تمعَن »  » یلو کلملاو ،» کل  ۀـمِعنلاو 

رد و  معلّطم - هدنب  هک  اجنآ  ات  رـصاعم - یـسراف  نامجرتم  همه  دروم  کی  رد  هک  تسه  دیجم  نآرق  رد  فیرـش  هیآ  ود  رد  هملک  ود  هک :
ْنِم اوُکََرت  ْمَک  ( » 73  ) لمزم هروس  هدزاـی  هیآ  يرگید  و  ( 44  ) ناخد هروس  هیآ 27  یکی  دـناهدرک : همجرت  هابتـشا  اهنآ  رتشیب  رگید  دروم 
نیا رد  ۀمعَن »  » هملک اًلیلَق .»* ْمُْهلِّهَمَو  ِۀَمْعَّنلا  ِیلوُأ  َنیبِّذَکُْملاَو  ِینْرَذَو   » و َنیهِکف »* اَهِیف  اُوناَک  ٍۀَـمْعَنَو  ٍمیِرَک * ٍماَقَمَو  ٍعُورُزَو  ٍنُویُعَو * ٍتَّنَج 

ره نامجرتم  رتشیب  یلو  دراد ؛ رایـسب  توافت  نون  رـسک  هب  ۀمِعن »  » هملک اب  تسه و  اج  ود  نیمه  اهنت  نآرق  رد  تسا و  نون  حتف  هب  هیآ  ود 
نآرق رظن  زا  رسک ) هب  « ) ۀمِعن : » هکنآ حیـضوت  تسا . هابتـشا  هتبلا  هک  دناهدرک  همجرت  نآ - نافدارم  و  تمِعن -»  » هب ار  ۀمعَن )» ۀمِعن و   ) » ود
يادخ ریغ  هب  بوسنم  تسا و  مومذم  حـتف )  199 ص : جح 25 ، هب  « ) ۀمعَن  » یلو تسا ؛ حودمم  تسا و  لاعتم  دـنوادخ  هب  بوسنم  دـیجم 

رد هللا ،» ۀمِعن  : - » دنکیم راکـشآ  یبوخ  هب  ار  تقیقح  نیا  الاب ، هیآ  ود  اب  اهنآ  هسیاقم  رایـسب و  تایآ  رد  لیذ  ياههژاو  رد  ّربدت  ناحبس .
هیآ لحن ، « ) هللا نمف  ٍۀمعن  نم  مکب  امو  «. - » ُتمعنأ .- » هیآ دنچ  رد  هللا ،» نم  ِۀمِعن  . - » لاعتم دنوادخ  هب  باطخ  َتمعنأ ،» .- » رایـسب تایآ 

ۀمِعن «. - » هتمعن «.- » اّنم ًۀـمِعن  «. - » یتمعن «.- » مکبر ۀـمِعن  . - » لاـعتم دـنوادخ  هب  باـطخ  کـتمعن ،» «. - » ّیبر ۀـمِعن  «.- » هللا معنأ  ( - » 53
هک تسا  یناسک  تّمذم  ماقم  رد  مه  دروم  کی  دناهدش و  هتـسناد  ۀمعَنلا  یلوُأ  نیبّذکم »  » دروم کی  الاب ، هیآ  ود  رد  یلو  ُهمِعن .» «.- » هنم

: رـسکلاب و  معنتلا ، حـتفلاب : ۀـمعَنلا ، : » تسا هتفگ  ( 640 ص 276 ، ج 4 ،  ) هیآ ود  ره  لـیذ  مه  فاـشک  بحاـص  دـناهدوب . ۀـمعَن »  » ياراد
ياـنعم ود  هژاو  ود  نیا  يارب  مه  اـهگنهرف  رد  هّفرتو .» مّعنت  لـهأ  اوناـکو  شیرق  دیدانـص  مه  و  : » تـسا هدوزفا  مود  هـیآ  لـیذ  و  ماـعنإلا »

. هریغو ٍلامو  ٍقزِر  ْنِم  هب  َمِْعنُأ  ام  ۀمِعنلا : شیعلا ....  بیطو  ۀهافَرلا  ۀمعَنلا : تسا : هدمآ  طیـسولا  مجعملا  رد  اًلثم  تسا ؛ هدـش  رکذ  توافتم 
تکرب و هب  ۀـمِعن » ( » ص 404  ) یبهذـلا مجعملا  رد  نـینچمه  «. 2 « » هّفرتلاو حرفلاو  ةّرـسملا  یهو  حتفلاب ، ۀـمعَنلا  : » دـیوگ ریثا  نبا  زین  « 1»
هب ینآرق  هماـنگنهرف  رد  و  ییاـسآ » نت   » هب ص 93 ) ج 9 ،  ) رارـسألا فشک  ریـسفت  رد  و  شیاسآ » یتحار ،  » هب ۀـمعَن »  » و دادادـخ ، تمعن 

: ۀـمْعَن تسا : یـسراف  یبرع - رـصاعم  گـنهرف  نخـس  رتـطوسبم  همه  زا  تسا و  هدـش  همجرت  زاـنب » تسیز   200 ص : جـح 25 ، یخارف ، »
، فطل تکرب ، تمعن ، ۀمِْعن : يدنمهرهب . عّتمت ، يرادروخرب ، يدونـشخ ، شیاسآ ...  یگداشگ ، هغدـغد ...  یب  یگدـنز  تحار ، یگدـنز 

کنیا دوشیم . مولعم  اهنآ  فدارت  مدـع  هژاو و  ود  نیا  ییانعم  توافت  دـش ، هظحـالم  هچنآ  زا  « 1 . » قیفوت ضیف ، ریخ ، لضف ، شیاـشخب ،
« دـندوبیم شوـخ  نآ  رد  هک  یتـخاون  و   » یماـما رتـکد  دـناهدرک : همجرت  تمِعن »  » هابتـشا هب  لّوا  هیآ  رد  ار  تمعَن »  » هـک اـههمجرت  یخرب 

رتـکد دـندوب .» رادروـخرب  نآ  زا  هک  یتـمعن  و  « ؛ مود شیاریو  دـنودالوف ، رتـکد  تـسا .) هدرک  هـمجرت  تخاوـن »  » مـه ار  تـمِعن  ناـشیا  )
مّرخ شوخ و  نآ  رد  هک  یتمعن  و  : » مود شیاریو  یهاشمّرخ ، دندوب .» رادروخرب  نآ  رد  هک  یشیاسآ  اهتمعن و  و  : » مود شیاریو  يوبتجم ،

رد هک  یتمعن  و  : » يرـسای دندوب .» مّعنتم  نآ  رد  هک  یتمعن  و  : » هدنیاپ مساقلاوبا  دندوب .» دنمهرهب  نآ  رد  هک  ار  یتمعنو  : » يراصنا دـندوب .»
ترـشع ینامداش و  هب  نآ  رد  هک  اهتمعن  و  : » يدوبهب نامعنتم .» نآ  رد  دـندوب  هک  یتمعن  و  : » هداز حابـصم  دـندوب .» داـش  رادروخرب و  نآ 

هچ و  : » هدازدامع نارادروخرب .» نآ  رد  دـندوب  هک  یتمعن  و  : » يّزعم دـندوب .» رادروخرب  نآ  زا  هک  یتمعن  و  : » يداوجروپ دـندنارذگیم .»
یلو دندرکیم .» یگدنز  تمعن  زان و  اب  ناداش و  نآ  رد  هک  يرگید )  ) ناوارف ياهتمعن  و  : » لد مّرخ  دنتشاد .»...  هک  یناوارف  تمعن  زان و 

طاشنب بجعم و  دـندوب و  رـشا  رطب و  اب  نآ  رد  ناشیا  هک  يزاـن  و  دـشاب : داریا  مک  اـی  داریا و  یب  يزار  حوتفلاوبا  همجرت  دـسریم  رظن  هب 
هب دش - هعجارم  هک  يرایسب  دراوم  رد  ار - نآ  تاقتـشم  و  رـسک ) هب   ) تمِعن حوتفلاوبا  هک  تسا  ینتفگ   201 ص : جح 25 ، نآ . زا  دندوب 

هجیتـن و تسا . هدـشن  ریـسفت  همجرت و  تسرد  مه  ریـسافت  زا  یخرب  رد  یّتـح  هیآ  ود  نیا  زاـن .»  » هن تسا و  هدرک  همجرت  تـمِعن »  » ناـمه
دیهش میازفیب  درادن . ینعم  نآ  رد  طایتحا  تساطخ و  ًاعطق  نون  حتف  هب  و  حیحص ، ًاعطق  نون  رـسک  هب  تمِعن  هیبلت  رد  هکنیا  نخـس  هصالخ 

ۀیآ موحرم  تسا و  حیحص  ّنإ  هزمه  رـسک  حتف و  هب  دمحلا » ّنأ   » و دمحلا » ّنإ   » هک دناهدومرف  دوخ  کسانم  رد  ود  ره  یناث  دیهـش  لوا و 
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ّنأ . 2 دمحلا ....  ّنإ  . 1 دوش : هدناوخ  لکـش  راهچ  هب  هیبلت  دـناهدومرف : بجاو  طایتحا  هتکن  نیا  تیاعر  يارب  يراسناوخ  دـمحا  دیـس  هللا 
تیاعر يارب  دوب  هتفگ  ناـشیا  هب  دـیتاسا  زا  یکی  « 1 . » فاک مض  هب  کـل ، ُکـلملاو  فاک 4 ... . حـتف  هب  کل  َکـلملاو  . ... 3 دمحلا .... 

دوشیم و نآ  مض  حتف و  تروص  لماش  تسا و  حیحـص  کلم »  » هملک رب  ندرک  فقو  هکلب  تسین ؛ ندـناوخ  راب  راهچ  هب  يزاین  طایتحا ،
نایناحور زا  یخرب  رگید  هابتـشا  تسا . هدـش  تیاعر  طایتحا  ّنأ ، ّنإ و  ندـناوخ : راب  ود  نامه  اـب  نیارباـنب  دـنتفریذپ . يراـسناوخ  موحرم 

ال  » هلمج زا  سپ  هکنیا  دـندوب ، دوـخ  ِلاـح  رد  دـنوادخ و  هب  هجوـت  قرغ  ناـنآ  هک  یلاـح  رد  نارئاز  هب  هیبـلت  ِنیقلت  ماـگنه  هب  اـهناوراک ،
عجارم ریاس  نادّلقم  یلو  دنیوگن ، دروآیم - ار  دـیلقت  مّظعم  عجارم  زا  یکی  مان  عجرم - نالف  نادـّلقم  : » دـنتفگیم ناهگان  کل » کیرش 
عجرم نآ  نادـّلقم  هک  دوـب  نیا  شدوـصقم  و ...  میگن ؟ یچ  میگب ؟ یچ  دـش ؟ یچ  هک  داـتفایم  چـپ  چـپ  نارئاز  رد  و  کـیبل !» : » دـنیوگب

نتفگ بابحتسا ، هن  دشاب  هتـشاد  بوجو  هن  مجنپ  کیَّبل »  » هک ضرف  رب  هک  یلاح  رد  دنیوگن . ار  مجنپ  کیّبل  ینعی  رخآ  کیّبل » ، » راوگرزب
، مارحا قّقحت  زا  سپ  و  تسا ، هدش  مرحم  ًاعرـش  رئاز  رخآ ، ِکیّبل »  » نتفگ زا  شیپ  ضرف ، نیا  رد  هچ  درادن ؛ هیبلت  مارحا و  هب  يررـض  نآ 

هیبلت ندـش  مرحم  ماگنه  هک  یناسک  تسین و  مزـال  هجو  ِدـصق  رگید ، يوس  زا  تسا . بحتـسم  هّکم  ياـههناخ  ِندـید  اـت  کـْیََّبل »  » ِنتفگ
قباطم اـی  بحتـسم - یخرب  بجاو و  ًاـعطق  نآ  زا  یـشخب  هک  ار  هیبلت  عومجم  هکلب  بابحتـسا ؛ هن  دـننکیم ، بوجو  دـصق  هن  دـنیوگیم ،

ات دیوگیمن  ار  رخآ  کیّبل  نآ ، ِدـننام  عیرـشت و  دـصق  هب   202 ص : جـح 25 ، سک  چـیه  و  دـنروآیم ، نابز  رب  تسا ، یبوجو - طایتحا 
هنوگنیا نایب  اب  ار  نارئاز  ناهذا  ام  ارچ  سپ  رگید . زیچ  هن  تسا ، رخآ  کیّبل  هب  مّلکت  تیوغل  رثکادح  نیاربانب  دـشاب . هدـش  مارح  بکترم 

تسرد هکنیا - رب  هوالع  مینک . یلد  ود  ّکش و  چپ و  چپ  همهمه و  هب  لیدبت  ار  هیبلت  لاح  رد  نانآ  ِشوخ  لاح  و  شّوشم ، راظنا ، فالتخا 
نیـسح اقآ  جاح  هللا  ۀـیآ  موحرم  هیـشاح  رد  اًلثم  دـناهدوزفا ؛ زین  ار  رخآ  کیّبل »  » اـهقف زا  یخرب  هیبلت ، تیفیک  ناـیب  ماـگنه  تسرداـن - اـی 

زین « 1 . » دـیوگب رگید  کیّبل »  » کی رخآ  رد  هک  تسا  نآ  طوحا  هکلب  یلوا  میناوخیم : هللا  امهمحر  يراصنا  خیـش  کسانم  رب  يدرجورب 
کیرـشال  » زا دـعب  تسا  رگید  کیّبل  کی  هفاضا  طوحا  تسا : هدـمآ  روبزم  کسانم  رب  هللا  همحر  یناـگیاپلگ  هللا  ۀـیآ  موحرم  هیـشاح  رد 

زین و  تاقیم ، زا  جورخ  ندـش و  مرحم  رد  ندرکن  لیجعت  دـننک ، تیاـعر  اـهناوراک  ناـیناحور  تسا  هتـسیاش  هک  يرگید  هتکن  « 2 «. » کل
دنچ هّکم  هب  دورو  زا  سپ  ام  یعیبط  روط  هب  یتقو  دنیوگیم : نارئاز  زا  يرایـسب  تسا . مارحا  زا  جورخ  رد  باتـش  مدـع  ندرکن و  لیجعت 
زور دـنچ  نآ  زا  سپ  هک  یلاـح  رد  دـنربیم ؟ عـتمت  هرمع  لاـمعا  يادا  يارب  ار  اـم  یگچاپتـسد  باتـش و  اـب  ارچ  میناـمیم ، هّکم  رد  زور 

مارحا و تلاح  رد  ياقب  دـش : پاچ  رئاز  هیرـشن  رد  هک  تشون  ار  لیذ  راتـسج  هنیمز ، نیا  رد  اـهناوراک  نیطبار  زا  یکی  لاـسما  میراـکیب ؟
ندـش و مرحم  رد  لـیجعت  دوش . هجوت  رتـشیب  نآ  هب  دـیاب  هک  تسا  یعوـضوم  صاـخ ) طیارـش  رد  زج   ) نآ زا  جورخ  رد  ندرکن  لـیجعت 
زا ندش  رود  تدابع و  نیا  تبثم  راثآ  زا  نتـساک  بجوم  مارحا ، زا  عیرـس  جورخ  لامعا و  ندروآ  اجب  هرجـش و  دجـسم  زا  عیرـس  جورخ 

يارب هژیو  هب  هجوت  لباق  ياهتکن  مارحا  زا  جورخ  رد  ندیزرون  باتش  جاجح و  شمارآ  نوکـس و  هب  هجوت  ور ، نیمه  زا  تسا . نآ  هفـسلف 
رتینالوط یتدم  ًاعون  جاجح  . 1 تسا : هجوت  لباق  رتشیب  لیذ  طیارـش  هب  هجوت  اب  هتکن  نیا  تساهناوراک . مرتحم  ناریدم  نویناحور و  همه 

جح دوش . فرـص  مارحا  بهاوم  زا  هدافتـسا  تهج  هب  تصرف  نیا  زا  یـشخب  تسا  بوخ  هچ  دـنراد ، تماقا  هکم  رد  جـح  لامعا  زا  شیپ 
شمارآ بجوم  لامعا  يادا  رد  هنینأمط  . 3 دهاکیم . نایجاح  هرهلد  بارطضا و  زا  مارحا  زا  جورخ  رد  ندرکن  باتـش  . 2 203 ص : ، 25

یتدـم یجاح  دوشیم و  تیوقت  وا  رد  جـح  يونعم  داعبا  دـشاب  مارحا  رد  یجاح  رتشیب  هچره  . 4 دوشیم . لاـمعا  بولطم  يادا  ینورد و 
يدودح ات  تاهابتشا  رطاخ  هب  لمع  رارکت  زا  ظفح و  لامعا  يادا  رد  راقو  نوکس و  . 5 دریگیم . هلصاف  یگدنز  لومعم  طیارش  زا  رتشیب 

. دهدیم ماجنا  ار  عتمت  هرمع  لامعا  يرتشیب  طاشن  اب  یجاح  . 6 دوشیم . هتساک 

جاجح هب  ییاههیصوت 

هب دوشیم  اضاقت  مرتحم  نارئاز  زا  تشون : دوخ  زورما  هرامـش  رد  هلمج  زا  رئاز  دنکیم . دزـشوگ  نارئاز  هب  ار  یتاکن  عقوم  هب  رئاز  هیرـشن 
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دارفا نادـنملاس و  لاح  تیاعر  ناوراک - . کشزپ  یناـحور و  ریدـم و  نانخـس  هب  هجوت  ییارجا - : تارکذـت  دـنیامرف : هجوت  ریز  تاـکن 
یشزومآ تاسلج  رد  هک  یبلاطم  هب  تقد  بترم و  تکرـش  انم - . ياهرداچ  تنوکـس و  لحم  نامتخاس  لیاسو  هب  ندزن  همدص  ناوتان - .

هدافتسا تناما - . قودنص  هب  یتمیق  ءایشا  دقن و  هوجو  ندرپس  رفـس - . لحارم  همه  رد  ییاسانـش  تراک  نتـشاد  هارمه  دوشیم - . حرطم 
ياههمانرب رد  ندرکن  ریخأت  یسانشتقو و  فیظن - . سابل  زا  هدافتـسا  يرهاظ و  یگتـسارآ  نیمرح - . هب  فرـشت  نامز  رد  یـشفکاج  زا 

زا یفاک  عالطا  هعونمم - . میجح و  فراعتمریغ و  ياههتـسب  لمح  مدـع  راب و  لاقتنا  رظن  زا  ییامیپاوه  تاررقم  تیاعر  یعمج - . هتـسد 
: ینمیا تارکذت   204 ص : جح 25 ، لیاسو . ندید  بیـسآ  ای  كاس  ندش  مگ  تروص  رد  همیب  هب  مالعا  رطاخ  هب  كاس  رد  دوجوم  مزاول 
هب غولـش  نکاما  رد  ناقراس  روضح  ناتـسبرع - . ياههارگرزب  هژیو  هب  اهنابایخ  زا  روبع  رد  طاـیتحا  ناتـسبرع - . تاررقم  تیاـعر  موزل  - 

ندیشک راگیس  ناتـسبرع - . ساسح  طاقن  نیمرح و  لخاد  زا  يرادرب  ملیف  يرادرب و  سکع  تیعونمم  مرح - . لخاد  فارطا و  صوصخ 
دوخ هک  یناریا  ریغ  دارفا  هب  تبـسن  تیـساسح  دوب - . دهاوخ  هارمه  مرح  نارومام  نالوؤسم و  دیدش  دروخرب  اب  دجاسم  مرح و  لخاد  رد 
بش دودح 10  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  ياهرد  یمومع - : تارکذت  دننکیم . یـسرزاب  هب  مادقا  اضعب  هدومن و  یفرعم  رومام  ار 

هلصاف تعاس  عبر  کی  ًابیرقت  زامن  هماقا  ات  حبص  ناذا  نیب  دش - . دهاوخ  زاب  حبص  ناذا  زا  لبق  تعاس   1 دوشیم و 5 / هتسب  تفاظن  تهج 
نیا هب  دورو  نوچ  دینکن ؛ تکرش  تاشقانم  یتدیقع و  ياهثحب  رد  تسین - . موسرم  ناتـسبرع  رد  نداتـسرف  تاولـص  دنلب  تسا - . ینامز 
ندز ادـص  دـنلب  هدـنخ و  یخوش و  زا  بانتجا  تسا - . یبرع  نابز  اب  ییانـشآ  یملع و  تاعوضوم  هب  یفاـک  طلـست  دـنمزاین  اـهثحب  هنوگ 
يارب لکش  ره  هب  تمحازم  داجیا  مدع  نارفسمه - . زا  تشذگ  یتسیزمه و  لوصا  رفـس و  لوط  رد  یمالـسا  قالخا  تیاعر  رگیدکی - .

زا ندـشن  جراخ  نایجاح - . بجاو  لامعا  ماگنه  هب  یبحتـسم  ياـهفاوط  زا  ندرک  رظن  فرـص  فاوط و  زاـمن  ماـگنه  اـصوصخ  نارگید ،
. نارازگزامن فوفص  نایم  زا  ندرکن  روبع  تعامج و  زامن  هماقا  ناذا و  نامز  رد  نیمرح 

ینآرق ياههمانرب  يارجا  رد  اهناوراک  راکتبا 

ارجا ینآرق  ياههمانرب  هژیو  همرکم ، هکم  هرونم و  هنیدـم  رد  یناریا  نارئاز  ناوراک  اههد  لاـسما ، جـح  رد  يروحم  نآرق  حرط  يارجا  رد 
نآرق تایآ  گنهامه ، یعمج و  ياهمانرب  رد  يراـکتبا  تروص  هب  اـهناوراک ، زا  يرامـش  رد  یناریا  نارئاز   205 ص : جح 25 ، دننکیم .

، اهناوراک زا  یخرب  رد  تساهناوراک . طیحم  رد  یمیمـص  یناحور و  يونعم ، ییاضف  داـجیا  نآ ، هجیتن  رد  هک  دـننکیم  توـالت  ار  میرک 
همرکم هکم  هرونم و  هنیدم  رد  ییاهنت  هب  مه  نارئاز  زا  یخرب  دناهدرک . متخ  راب  دـنچ  عومجم ، رد  ار  نآرق  میرک ، نآرق  میـسقت  اب  نارئاز 
تـسا هدوب  یتامادقا  رگید  زا  اهناوراک  رد  میرک  نآرق  ظفح  تئارق و  تاقباسم  يرازگرب  دـناهدرک . توالت  لماک  روط  هب  ار  میرک  نآرق 
توالت رد  نارئاز  یهارمه  اهناوراک و  رد  میرک  نآرق  تایآ  توالت  يارب  هنایار  زا  هدافتسا  تسا . هدش  هجاوم  نارئاز  دایز  لابقتـسا  اب  هک 
نینچمه همرکم و  هکم  هرونم و  هنیدم  رد  هثعب  رد  نآرق  اب  یبش  مسارم  دش . ارجا  لاسما  جـح  رد  هک  تسا  یتاراکتبا  رگید  زا  یهلا  تایآ 

میرک نآرق  نتفرگ  رارق  روحم  تبسانم  هب  هک  تسا  ییاههمانرب  هلمج  زا  مارحلا ، دجسم  رد  یناریا  هتسجرب  نایراق  يوس  زا  ِیعمج  توالت 
حرـش ار  میرک  نآرق  صـصق  نارئاز ، يارب  ینارنخـس  تاـسلج  رد  اـهناوراک  نویناـحور  رگید ، يوس  زا  دوشیم . رازگرب  لاـسما  جـح  رد 

. تسا هدش  هجاوم  نارئاز  بوخ  لابقتسا  اب  هک  دننکیم  نایب  ار  یهلا  تایآ  ریسفت  دنهدیم و 

«1  » هجح يذ  هبنشراهچ 1 

هراشا
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هام لّوا  مالعا  رد  ناتسبرع  ناریا و  داحتا 

. دندّحتم تهج  نیا  رد  روشک  ود  ره  هک  تسا  يردان  ياههام  زا  تسا و  هّجح  يذ  لّوا  ناتسبرع  قفا  هب  مه  ناریا و  قفا  هب  مه  هبنـشراهچ 
يذ هتبلا  دناهدرک . مالعا  هام  لّوا  ار  هبنشراهچ  ناریا  یمالسا  يروهمج  یمسر  میوقت  زین  ناتـسبرع و  ياههمانزور  همه  يرقلا و  ّما  میوقت 

یلاوح رد  هثعب  نویناحور  زا  ياهدع  هبنش  هس  هاگماش  دوب . هزور  یـس  ناتـسبرع  رد  هزور و  هن  تسیب و  یمسر ج 0101  میوقت  قبط  هدعق 
هام ندوب  دـنلب  فرِـص  تسا  روهـشم  هک  ناـنچ  هتبلا  تشاد . ثکم  تعاـس  مین  دودـح  هک  دـندرک  تیؤر  ار  هاـم  هکم  رد  هدـباعم  نادـیم 
ماما مه ، عقاو  تفلاخم  هب  ملع  ِضرف  رب  اریز  تسین ؛ ینارگن  ياج  مه  هام  لّوا  توبث  عوضوم  هللادـمحب  دـشاب . مود  بش  هناشن  دـناوتیمن 
هعیش فالتخا  نآ و  مدع  ای  لاله  توبث  ِعوضوم  هتشذگ  نارود  رد  تسا . يزجم  حیحص و  ّتنس  لها  زا  تعباتم  هک  دناهداد  اوتف  ینیمخ 

ِتسرد تخانـش  اب  هماقم ) هللا  یلعأ   ) ینیمخ ماما  ترـضح  تسا و  هدروآ  راب   207 ص : جح 25 ، هب  یبئاصم  یهاگ  باب  نیا  رد  ینـس  و 
ملع عقاو  اب  ناتـسبرع  هماع  تاضق  مالعا  تفلاخم  هب  یجاـح  هک  یتروص  رد  یتح  داد ؛ جـح  تّحـص  ازجا و  هب  اوتف  نآ ، راـثآ  عوضوم و 

عوضوم نیا  هب  باتک  نیا  ياهتسویپ  رد  لیـصفت  هب  هتـشذگ ، نارود  تالکـشم  مهم و  ثحب  نیا  يایاوز  ندش  نشور  يارب  دشاب . هتـشاد 
. مزادرپیم

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  نیچ  هثعب  نالوؤسم  رادید 

وگتفگ رادید و  یناریا  جاجح  تسرپرس  هیقف و  یلو  هدنیامن  اب  همرکم  هکم  رد  زورما  رصع  نیچ  قلخ  يروهمج  ناناملسم  هثعب  نالوؤسم 
ریاـس ياـههثعب  اـب  يربـهر  مظعم  ماـقم  هثعب  ناـیم  زیمآتدوـم  تابـسانم  میکحت  هناردارب و  تـالماعت  بوچراـچ  رد  رادـید  نیا  دـندرک .

نیچ و روـشک  رد  ناناملـسم  يرفن  نوـیلیم  تـسیب  یعاـمتجا  یگنهرف و  عـضو  هراـبرد  رادـید  نـیا  رد  دـش . ماـجنا  یمالـسا  ياـهروشک 
هعـسوت و تیمها  رب  نیفرط  دـش و  رظن  لداـبت  ثحب و  دـنوشیم ، رادروخرب  نآ  زا  ناتـسبرع  هب  رفـس  رد  روـشک  ود  نارئاز  هک  یتالیهـست 
رد ار  يرهـش  ير  ياقآ  نیچ  ناناملـسم  هثعب  لوؤسم  یلع  دمحم  ياقآ  دـندرک . دـیکأت  نیچ  ناریا و  زاس  ندـمت  روشک  ود  طباور  قیمعت 

برغ لامش  رد  عقاو  نیشن  ناملسم  قطانم  يداصتقا  یعامتجا و  یگنهرف ، عضو  ياقترا  يارب  روشک  نیا  تلود  دیدج  ياهتـسایس  نایرج 
تابسانم تیوقت  يرهش  ير  ياقآ  تسا . هتشاد  شیازفا  هب  ور  دنور  ریخا  ياهلاس  یط  ینیچ  جاجح  رامش  هک  درک  دیکأت  داد و  رارق  نیچ 

درک دیکأت  تسناد و  روشک  ود  ناناملـسم  هعماج  نایم  طباور  هعـسوت  يارب  یبسانم  رتسب  ار  روشک  ود  نایم  يداصتقا  یگنهرف و  یـسایس ،
حیرـصت يو  دـنکیم . تیاکح  نیچ  نالوؤسم  ریبدـت  نسح  زا  ینـشور  هب  روشک  نیا  ناناملـسم  قوقح  نیماـت  هب  نیچ  تلود  ماـمتها  هک 
ياهتأیه لدابت  هب  دنناوتب   208 ص : جح 25 ، روشک  ود  ات  دزاسیم  مهارف  ار  ناکما  نیا  نیچ  ناریا و  نایم  یگنهرف  تابسانم  هعسوت  درک :

دش و دهاوخ  رتهتـسجرب  رتشیب و  نیبامیف  هنامیمـص  هناتـسود و  تالماعت  یگنهرف  ههجو  تروص  نیا  رد  هک  دنزادرپب  یبهذـم  یگنهرف و 
ير ياقآ  اب  تاقالم  زا  سپ  زورما  یلع  دـمحم  ياقآ  دروآ . دـهاوخ  مهارف  اهـشخب  ریاس  رد  طباور  هعـسوت  يارب  ار  یبسانم  هنیمز  رما  نیا 

یمالـسا عماوج  مینکیم  وزرآ  دـنوادخ  هاـگرد  زا  جـح  رد  اـم  تفگ : ملاـعلا  ینویزیولت  هکبـش  راـگنربخ  هب  همرکم  هکم  هثعب  رد  يرهش 
هب ینیچ  ناناملسم  دنربب . شیپ  ار  دوخ  روما  يردارب  داحتا و  هیاس  رد  دنشاب و  هتشاد  حلص  شمارآ و  اب  ماوت  یناگدنز  بسانم و  تیعقوم 

ندـمتم و يروشک  ناونع  هب  نیچ  زا  يو  دـننکیم . لابند  ار  یمالـسا  ناریا  تالوحت  تیدـج  اب  دـنراد و  يدایز  تیـساسح  ناریا  لـئاسم 
طابترا رد  ناناملسم  اب  مشیربا  هداج  قیرط  زا  خیرات  لوط  رد  نیچ  : » تفگ درک و  دای  یمالـسا  ياهروشک  اب  هنیرید  یطباور  زا  رادروخرب 

شالت زین  نآ  شرتسگ  يارب  دشاب و  هتـشاد  هطبار  یمالـسا  ياهروشک  اب  هتـشذگ  نوچمه  هک  دـنکیم  لابند  ار  مهم  عوضوم  نیا  هدوب و 
نیچ دراو  مشیربا  هداج  قیرط  زا  یناریا  راجت  هک  درک  دیکأت  دناوخ و  کیدزن  یخیرات و  ار  ناریا  اب  شروشک  تابـسانم  ناشیا ، دنکیم .»

: تفگ رادید  نیا  رد  نیچ  هثعب  لوؤسم  دش . ناریا  دراو  زین  نیچ  تایبدا  مولع و  موجن ، نونف ، لباقم  رد  دنتخادرپ و  نید  غیلبت  هب  دـندش و 
ناناملسم تسا . هتـشاد  شیازفا  دصرد   50 م ، لاس 2002  هب  تبـسن  هک  دـناهدش  فرـشم  هکم  هب  نیچ  زا  یجاح  رازه و 116  جـنپ  لاسما 
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ناناملسم تسا . هتـشاد  شیازفا  دصرد   50 م ، لاس 2002  هب  تبـسن  هک  دـناهدش  فرـشم  هکم  هب  نیچ  زا  یجاح  رازه و 116  جـنپ  لاسما 
ره ربارب  رد  لاسما  دندش و  هتشک  ینیچ  رفن  دنچ  ینم  هثداح  رد  هتـشذگ  لاس  دنرفن . نویلیم  تسیب  دودح  لاس 2000  رامآ  ساسارب  نیچ 

. دناهدمآ جح  هب  يدوعس  تلود  هنیزه  اب  شناگتسب  زا  رفن  هس  هتشک ،

يربهر مظعم  ماقم  هثعب  رد  یمومع  ینارنخس  مسارم 

مـسارم مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  یمارگ  تخد  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  ینامـسآ  دـنویپ  زورلاـس  رد 
همرکم هکم  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  رد  هبنـشراهچ )  ) 209 ص : جح 25 ، زورما  ادخ  هناخ  نارئاز  زا  نت  اهدـص  روضح  اب  یهوکـشاب 

زور ندش  نراقم  تفگ : درک و  هراشا  هجح  يذ  هام  زاغآ  هب  ینانخس  یط  مسارم  نیا  رد  نایمشاه  نیملسملاو  مالـسالا  ۀجح  دش . رازگرب 
هللا تیب  نارئاز  يارب  نراقت  نیا  تسا و  جع )  ) رصع یلو  ترـضح  هب  قلعتم  هعمج  زور  دراد ، یـصاخ  مایپ  هعمج  زور  اب  نابرق  دیعـس  دیع 

همطاف ترضح  زیزع  دنزرف  جع )  ) دوعوم يدهم  نابزیم  تافرع  يارحـص  رد  لاسما  جاجح  تسا . يراگتـسر  تداعـس و  روآ  مایپ  مارحلا 
جح هروس  تایآ  هب  هراشا  اب  يو  دنربب . ار  يونعم  هرهب  نیرتشیب  دوخ ، تاجاح  تباجتسا  يارب  تصرف  نیا  زا  دیاب  دنتـسه و  مالـسلا  اهیلع 

زا ناور  حور و  شیالاپ  تهج  رد  تکرح  يدام و  ياهیگتـسباو  اهیگتـسبلد و  مامت  زا  ناسنا  نتفرگ  هلـصاف  موهفم  هب  جح ، رفـس  : » تفگ
اب ادخ  هناخ  یناریا  نارئاز  هک  درک  يراودیما  راهظا  تخادرپ و  یمومع  ناهذا  رد  غیلبت  شقن  هب  همادا  رد  نایمـشاه  ياقآ  تسا .» ناهانگ 

. دنشاب یمالسا  ناریا  مالسا و  يارب  یبوخ  غّلبم  هنسح ، قالخا  راتفر و 

رئاز اب  جح  یکشزپ  تأیه  تسرپرس  يوگتفگ 

یخرب عضو  زا  یشرازگ  هداد و  بیترت  ییوگتفگ  جح  یکشزپ  تأیه  تسرپرس  یئایض  نیسح  رتکد  اب  دوخ  زورما  هرامش  رد  رئاز  هیرـشن 
هلصاف هب  دیاش   ) هنیدم رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  نامتخاس  یکیدزن  رد  مینکیم : بلج  نآ  هب  ار  امش  هجوت  هک  هدرک  رشتنم  رامیب  نارئاز 

هکم و رد  دـناهدمآ  ناریا  زا  هـک  يرفن   315 تسا . هدـش  رقتـسم  رمحا  لاله  تیعمج  زا  یمازعا  یکـشزپ  میت  هثعب ) ناـمتخاس  يرتم   100
لوغشم دناهدش ، فورعم  ناتسرامیب  یصصخت و  کینیلک  هب  هک  نامتخاس  ود  رد  رضاح  لاح  رد  هنیدم  یکشزپ  میت  دنتسه . رقتسم  هنیدم 

. دـنوش قحلم  هکم  رد  دوخ  ناراکمه  هب  هدرک و  یلاخ  ار  هنیدـم  ناتـسرامیب  هجح ، يذ  مراهچ  تسا  رارق  هورگ  نیا  دنتـسه . هفیظو  يادا 
بلج ار  ام  هجوت  دشیم ، لقتنم  الاب  هقبط  هب  رچلیو  يور  هک  يدنملاس  رامیب  ناتسرامیب ، نامتخاس  هب  دورو  ضحم  هب   210 ص : جح 25 ،
نیمه راچد  دـنیآیم ، نامرد  يارب  هک  یناراـمیب  دـصرد  داتـشه  میدـش  هجوتم  اهدـعب  تشاد . یـسفنت  لکـشم  يرذآ  نطومه  نیا  درک .

نارامیب صوصخم  هقبط  نیا  میتفر . لوا  هقبط  هب  وا  هارمه  تسا . یسفنت  يرامیب  رد  مه  رگید  نارامیب  یبلق  هضراع  هشیر  دنتسه و  لکشم 
نیا دوب . ناتسرامیب  زا  جورخ  راظتنا  رد  هناربص  یب  دناهتفر ، هکم  هب  شناوراک  دشیم  هتفگ  هک  يرامیب  دوب .  CCU شخب هدش و  يرتسب 

دمآ و ناتسرامیب  هب  سفن  یگنت  یبلق و  لکـشم  لیلد  هب  دش ، هنیدم  دراو  نارهت  ناوراک  هارمه  هکنآ  زا  سپ  تعاس  کی  هلاس ، رامیب 68 
تـسا نکاس  نارهت  رد  تسا و  لاس  هدش و 55  دـلوتم  لیبدرا  رد  هک  رئاز  نیا  ناتـساد  درک . يرپس  ناتـسرامیب  تخت  يور  ار  زور  تشه 

ات مدرک  سامتلا  وا  هب  یلیخ  دوش . یحارج  دیاب  نم  بلق  هک  داد  صیخـشت  نارهت  رد  نم  جلاعم  کشزپ  تفگیم : دوب . بلاج  هداعلا  قوف 
راودیما وا  دوشیم . لمع  هدامآ  دعب  میایب  مورب و  هدب  هزاجا  مورب  رفـس  نیا  هب  ات  مدوب  تبون  يوت  لاس  راهچ  متفگ  وا  هب  منک . شفرـصنم 
ياهیحور اب  هاشنامرک  زا  هلاس  داتـشه  یمناخ  دوش . ناریا  یهار  هداد و  ماجنا  لماک  روط  هب  ار  دوخ  لامعا  یکـشزپ  رداـک  کـمک  اـب  دوب 

یلیخ ار  ام  میدمآ  یتقو  دوب : یندینش  شدوخ  نابز  زا  وا  يرامیب  ناتساد  دوب . ناتـسرامیب  رد  هدش  يرتسب  نارامیب  زا  رگید  یکی  بیجع ،
میدمآ و میتفر و  دـنت  مودـب . هلاس  ناوج 25  کی  لثم  دـیاب  روطچ  هک  دـندرکن  ار  نزریپ  نم  تیاعر  الـصا  دـندرب . مرح  تمـس  هب  عیرس 

ناتسرامیب هب  نم  راک  دنک و  تنوفع  ماهنیس  دش  تعاب  نیمه  مدروخ . هت  ات  ار  کنخ  هباشون  کی  مدوب ، هدش  هنشت  هتسخ و  یباسح  نوچ 
یلخاد یصصخت  کینیلک  فکمه ، هقبط  رد  دهدب !. ناشریخ  ادخ  دوش . دب  ملاح  دنتشاذگن  یکشزپ ) رداک   ) میاه هچب  اما  دوش ، هدیـشک 
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اجنآ دوب . نییاپ  هقبط  مه  ناتسرامیب  يژولویدار  هاگشیامزآ و  دوب . نایاقآ  اهمناخ و  سناژروا  زا  تبقارم  شخب  ود  لماش  هک  تشاد  رارق 
نتفرگ يارب  هک  دوب  يدرمریپ  اهنآ  زا  یکی  دندوب . نآ  باوج  تفایرد  ای  شیامزآ  رظتنم  هک  دندوب  هتسشن  رفن  هس  ود   211 ص : جح 25 ،

مه يژولویدار  شخب  دشاب .» لرتنک  تحت  دیاب  هدیـسر و  هب 500  شرـسمه  نوخ  دنق  : » تفگیم دوب و  هدمآ  شرـسمه  شیامزآ  باوج 
هلاس درمریپ 75  کی  هب  طوبرم  یگدید  بیـسآ  نیرتدیدش  دشیم . هدید  شخب  نیا  رتفد  رد  هدـننک  هعجارم  مان 270  دوبن . یتولخ  ياج 

یکشزپ تأیه  تسرپرس  ییایـض  نیـسح  رتکد  قاتا  دوب . هدش  نار  ناوختـسا  ياهتنا  یگتـسکش  راچد  یقرب  هلپ  زا  نداتفا  تلع  هب  هک  دوب 
شکتمحز نالوؤسم  زا  نت  ود  ییایـض  رتکد  قاتا  رد  دـشیم . لماک  وا  ياهتبحـص  اب  ام  شرازگ  دوب و  ناتـسرامیب  مراهچ  هقبط  رد  جـح 

نیا تاناکما  هرابرد  ییایض  رتکد  دنتـشاذگ . ام  رایتخا  رد  یکـشزپ  میت  ياهتیلاعف  زا  یلماک  تاعالطا  هک  دنتـشاد  روضح  مه  ناتـسرامیب 
شوگ یکشزپ ، مشچ  نامیاز ، نانز و  قورع ، بلق و  یلخاد ، یصصخت  ياهشخب  اب  دراد و  تخت  هنیدم 53  ناتسرامیب  تفگ : ناتسرامیب 

هک میدرک  عورش  ار  دوخ  تیلاعف  يد  متشه  زا  دهدیم . سیورس  یکشزپنادند  یکـشزپناور و  یمومع ، یحارج  يدپوترا ، ینیبو ، قلح  و 
لیوحت نامسناپ و  قیرزت و   650 یصصخت ، ياهکینیلک  هب  هعجارم  دروم  رازه  کی  سناژروا ، هب  یـصصخت  هعجارم  دروم  لاح 700  ات 

هفیظو ماجنا  ناتسبرع  ياهناتسرامیب  ام و  طبار  ناونع  هب  هک  میراد  نابز  برع  کشزپ  دنچ  ام  تسا . هدش  تبث  هخسن  يارب 1600  وراد و 
هدش يرتسب  اهناتسرامیب  نیا  رد  یناریا  رئاز  نونکات 21  دوش و  يرتسب  ناتسبرع  ياهناتسرامیب  رد  رامیب  ترورض ، تروص  رد  ات  دننکیم 

نارامیب نارئاز و  رد  يرامیب  نازیم  ناریا ، رد  یکشزپ  تانیاعم  دوجو  اب  ارچ  هکنیا  هرابرد  رتکد  دناهتفرگ . رارق  یحارج  ای  نامرد  تحت  و 
هناخ ترایز  زا  دناهدیـشک ، راظتنا  رفـس  نیا  يارب  اهلاس  مادـک  ره  هک  ار  نازیزع  نیا  هک  تسا  نیا  ام  فدـه  مامت  تفگ : تسالاب  يرتسب 

ات مینکیم  شالت  ناوت  مامت  اب  ناتـسبرع  رد  هتبلا  تسین .  212 ص : جح 25 ، هناریگتخـس  دایز  ناریا  رد  ام  تانیاعم  مینکن و  مورحم  ادـخ 
مان هب  دهدیم  لیکـشت  ار  یناوراک  جح ، یکـشزپ  تأیه  میراد . یـصاخ  حرط  مه  دروم  نیا  يارب  هک  دنـسرب  دوخ  لامعا  هب  نازیزع  همه 

ییاسانش ار  لاحدب  نسم و  ناوتان  نارامیب  مینزیم و  رس  اهناوراک  هب  ام  هجح  يذ  مشـش  مجنپ و  مراهچ ، ياهزور  هک  يرارطـضا ، فوقو 
نیا هب  دـنهد . ماجنا  ار  دوخ  لامعا  یکـشزپ  رداک  تیعم  رد  هناگادـج و  تروص  هب  دارفا  نیا  اـت  مینکیم  ادـج  ناـشناوراک  زا  ار  اـهنآ  و 
لماک تمالـس  اب  دـنراد  رارق  گرم  رطخ  رد  یلومعم  طیارـش  رد  لاـمعا  ماـجنا  تروص  رد  هک  یناریا  رئاز  دودـح 200  لاس  ره  بیترت ،

. دنوشیم هدـنادرگ  زاب  اهناوراک  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  ناریا و  هب  رارطـضا  تروص  رد  لامعا  زا  دـعب  دـنراذگیم و  رـس  تشپ  ار  لامعا 
تـصش دودح  دوشیم  ثعاب  حرط  نیا  يارجا  هچرگا  دنک . ادـیپ  شهاک  هداعلا  قوف  جاجح  رد  ریم  گرم و  نازیم  هدـش  ثعاب  حرط  نیا 

. میتسه یـضار  ام  دراد و  ام  يارب  ياهداعلا  قوف  شزرا  ام  ناـنطومه  ناـج  تاـجن  یلو  دـنوشن ، لاـمعا  ماـجنا  هب  قفوم  اـم  رداـک  دـصرد 
یتاقیقحت حرط  ام  جـح ، یلاع  ياروش  بیوصت  اب  داد : یکـشزپ  شخب  رد  زین  دـیدج  حرط  کی  يارجا  زا  ربخ  یکـشزپ  تأیه  تسرپرس 

هس حرط  نیا  رد  دنکیم . هجاوم  لکـشم  اب  ار  یناریا  جاجح  زا  يدایز  دادعت  هلاس  ره  هک  میاهدرک  ارجا  نارئاز  یـسفنت  ياهیرامیب  هرابرد 
زا سپ   ) داـبآرهم هاــگدورف  رد  یکی  هـکم و  رد  یکی  زاورپ ،) زا  سپ   ) داــبآرهم هاــگدورف  رد  یکی  مـیریگیم : یناریا  نارئاز  زا  هنوـمن 

يارب ار  هناریگـشیپ  تامادـقا  میناوتب  هدـنیآ  لاس  رد  دـناسرب و  یبوخ  جـیاتن  هب  ار  ام  اههنومن ، يور  رب  تاـقیقحت  میراودـیما  تشگزاـب .)
یکـشزپ تاعالطا  يروآ  عمج  ییایـض  رتکد  دـندرگرب . روشک  هب  يرتمک  لکـشم  اب  یناریا  نارئاز  میهد و  ماجنا  لـضعم  نیا  اـب  هزراـبم 

رارق وا  ییاسانـش  تراک  يور  هک  يدـکراب  اب  درف  ره  تسا . دوجوم  ام  ياـههنایار  رد  تاـعالطا  ماـمت  تفگ : و  تسناد . دـیفم  ار  نارئاز 
یکشزپ تاعالطا  یگداوناخ و  مان  مان و  ناوخدکراب ، هاگتـسد  شریذپ ، شخب  هب  تراک  هئارا  زا  سپ  هلـصافالب  دوشیم . هتخانـش  دراد ،

جح 25، دـنکیم . کمک  يرامیب  حیحـص  صیخـشت  هب  کشزپ  هب  هعجارم  ماگنه  رد  تاعالطا  نیا  هک  دـنکیم  پاچ  ذـغاک  يور  ار  وا 
یسرزاب یشکرس و  دحاو ، نیا  ناسانـشراک  تیلوؤسم  : » درک یفرعم  یکـشزپ  تأیه  لاعف  ياهدحاو  زا  ار  تشادهب  دحاو  يو   213 ص :
یتشادهب درادناتـسا  طیارـش  اب  اهطیحم  نیا  قیبطت  ام  فده  تسا . نارئاز  رارقتـسا  ياهلحم  اذـغ و  تخپ  زکارم  اهناروتـسر و  زا  هزور  ره 

سپ دنناوتب  نارئاز  همه  هک  تسا  نیا  ام  فدـه  مامت  هک  تشاد  لصا  نیا  يور  يدایز  دـیکأت  وگتفگ  نیا  نایاپ  رد  ییایـض  رتکد  تسا .»
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. دناهدش يرتسب  ناتسبرع  ياهناتسرامیب  رد  رتداح  تالکشم  لیلد  هب  هک  ییاهنآ  یتح  دندرگرب ؛ ناریا  هب  لامعا  ماجنا  زا 

نایناریا زا  یخرب  ضارتعا  عیشت و  هب  مارحلا  دجسم  بیطخ  هلمح 

رد نایعیش  هکنیا  هب  عجار  یلاؤس  هب  خساپ  رد  دش و  ینارنخس  لوغشم  اشع  زامن  زا  سپ  مارحلا  دجسم  بیطخ   83 / 10 بش 22 / هبنش  هس 
تنایخ لیئربج  دـندقتعم  هک  دنتـسه  یناسک  لوا  هورگ  دـنهورگ : نایعیـش 3  تشاد : راهظا  دنتـسه ، یمالـسا  بهاذم  بیرقت  يارب  شالت 

نیا تسا . هدرک  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هب  ًادمعت  دنک و  لزان  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ار  توبن  یحو و  هدوب  رارق  هدرک و 
نیا اب  يو  دنتسه . هضفار  موس  هورگ  دناهیدیز و  هقرف  هک  دننارازگ  تعدب  مود  هورگ  دنرفک . عون  نیرتدیدش  راچد  هکلب  دنرفاک و  هورگ 

رب هوالع  دنشاب . نارگید  شخب  تدحو  دنناوتیم  هنوگچ  دنتـسه ، قَِرف  فالتخا  راچد  نایعیـش  دوخ  یتقو  هک  دنک  تابثا  تساوخ  خساپ 
راکشآ يریگعضوم  نیا  دننک . کیدزن  رگیدکی  هب  ار  نارگید  دنناوتیم  هنوگچ  نیاربانب  دنایمالسا . تما  زا  جراخ  رفاک و  نایعیش  هکنیا 

دنور اب  هک  تسا  یئانثتسا  تکرح  کی  نایناحور  نایناریا و  زا  یعمج  روضح  رد  دش  مالعا  مارحلا  دجسم  بیطخ  يوگدنلب  زا  ًامسر  هک 
هباشم رارکت  زا  يریگـشیپ  يارب  هثعب  ناریا و  هیحان  زا  یمادقا  دوب  مزال  ًاعطق  تسین و  راگزاس  يدوعـس  تموکح  هناریذپ  فاطعنا  تبثم و 

هب هیالگ  وگتفگ و  يارب  هبنشراهچ  زورما  نارهت  هاگشناد  داتسا  یعفاش و  هدنسیون  هداز ، یفـص  قیدص  رتکد  ور ، نیا  زا  دریگب . ماجنا  نآ 
رتکد ياقآ   214 ص : جح 25 ، دنک . هیالگ  یّنس  درُک  یهاگشناد  لقتـسم  تیـصخش  کی  ناونع  هب  ات  تفر  نیمرح  نووئـش  تسایر  رقم 

رـصان خیـش  رتکد  يو ، نواعم  اب  تشاد  تلاسک  نَّیَـصُح  خیـش  نوچ  درک و  هعجارم  افـصلا  باب  رانک  تساـیر  رتفد  لـحم  هب  هداز ، یفص 
رتکد تخادرپ . وگتفگ  هب  ناشیا  اب  تعاس  کی  دودح  دوخ  یملع  یبهذـم و  هاگیاج  یفرعم  زا  سپ  درک و  یـصوصخ  يرادـید  میزخلا ،
طئارش تسا و  هدرک  تناها  یمالـسا  بهاذم  هب  هتـشذگ  بش  بیطخ  : » تفگ درک و  هراشا  هتـشذگ  بش  ینارنخـس  هثداح  هب  هداز  یفص 

نی ازا  نم  : » تفگ خـساپ  رد  میزخ  رتکد  دـبات .» یمنرب  ار  اهیدـنت  هنوگنیا  رگیدـکی  اب  یمالـسا  ياهروشک  تبثم  لماعت  یناـهج و  زورما 
یبهذـم و تیلاعف  يدازآ  ناریا و  عضو  هب  عجار  سپـس  دوشن .» رارکت  هک  مراودـیما  مداد و  رکذـت  ناشیا  هب  ًاروف  مدـش و  علطم  ینارنخس 

لماع : » تفگ قارع  رد  یلخاد  گنج  راتشک و  یلصا  لماع  صوصخ  رد  درک و  تبحص  قارع  عضو  عضو و  ناریا  رد  تنـس  لها  یغیلبت 
یقرف وا  يارب  هتخورفارب و  ار  هنتف  شتآ  نـیا  ْدُـسَت » ْقّرَف   » تسایـس ساـسارب  هـک  تـسا  اـکیرما  قارع  یلخاد  تاـفالتخا  راتـشک و  یلـصا 

ینید و تالیکـشت  هرگیپ  رد  لغاش  یباهو  خویـش  دـنت  ياههاگدـید  زونه  هک  تسا  ینتفگ  دـنوش .» هتـشک  هورگ  مادـک  زا  هک  دـنکیمن 
ّتقد هب  طوبرم ، یتلود  یمسر و  نیلوؤسم  هتبلا  تسین . يدوعس  تموکح  تسایس  اب  لماک  یهارمه  هدامآ  هدشن و  حالـصا  روشک  یغیلبت 

هنوگنیا اب  یناریا  یّنـس  یملع  هتـسجرب  ياـههرهچ  طاـبترا  هک  تسا  نشور  دـنزادرپیم . نآ  حالـصا  هب  تعرـس  اـب  دـنروما و  نیا  بقارم 
. دشاب رثؤم  زین  نانآ  عضاوم  لیدعت  شخرچ و  رد  ناریا  هرابرد  نانآ  ياههاگدید  لیدعت  نمض  دناوتیم  نالوؤسم 

ناتسبرع هب  رئاز   1 / 074 دورو 238 /

1 / 074 هب 238 / هبنش ، زورید  ات  زاغآ  زا  یناتسبرع  ریغ  جاّجح  رامش  تشون : هبنشراهچ )  ) دوخ زورما  هرامش  رد  ظاکع  يدوعـس  همانزور 
کلم هاـگدورف  رفن ؛  17534 اـیرد : هار  زا   215 ص : جـح 25 ، رفن ؛  84158 نــیمز : هار  زا  رفن ؛  972546 اوـه : هار  زا  تـسا : هدیـسر  رفن 

نیا زا  شیب  ات  تفای  دهاوخ  هعـسوت  رود  نادنچ  هن  ياهدنیآ  رد  تسا و  یجاح  رازه  دص  نویلیم و  کی  ياریذـپ  لاسما  هّدـج  زیزعلادـبع 
. دشاب جاّجح  ياریذپ 

هنیدم رد  هراق  هبش  هعیش  ياملع  هسلج  يرازگرب 

شـش يدادرارق  هسلج  نیا  رد  دش . رازگرب  ناریا  هثعب  یهارمه  تدـعاسم و  اب  هنیدـم  رد  ناتـسکاپ  دـنه و  هعیـش  هسلج  هبنـشراهچ  زورما 
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ناتسکاپ دنه و  هراق  هبـش  ياملع  ام  . 1 دش : بیوصت  سالجا  رد  نارـضاح  دـییأت  اب  حرطم و  يرهاظم  ردـیح  زاجعا  يوس  زا  لیذ  ياهدام 
ناتسناغفا قارع و  رد  ار  راکتیانج  اکیرما  روضح  ام  . 2 مینکیم . موکحم  ار  نیطسلف  مدرم  رب  راوخناهج  ياهتسینویهص  نوزفا  زور  تیانج 

هک يرصانع  . 3 مینکیم . موکحم  ار  اـهنآ  هناـمحریب  راتـشک  تیاـمح و  قارع  مولظم  مدرم  زا  موـکحم و  یمالـسا  ياـهروشک  رگید  و 
لها نآرق و  فراعم  رتشیب  دوخ  ياهینارنخـس  رد  نیغّلبم  ابطخ و  . 4 مییامنیم . موکحم  دنهدیم  قوس  مزیرالوکس  فرط  هب  ار  ناتـسکاپ 

، دننکیم فیعضت  ار  تیعجرم  ناتسکاپ  صوصخلا  یلع  هراق و  هبش  رد  هک  ار  یلماوع  دننک و  انـشآ  نید  قئاقح  اب  ار  مدرم  نایب و  ار  تیب 
املع و نیب  يرکف  یملع و  تاطابترا  دیاب  . 5 میرادیم . مالعا  تیالو  تیعجرم و  هب  ار  مدرم  رتشیب  هچره  یگتـسباو  مییامنیم و  موکحم 

یلح هار  نآ  كرادت  يارب  دنوش و  هاگآ  رتشیب  هچره  زور  تالکشم  لئاسم و  زا  ات  ددرگ  رارقرب  ناتسکاپ  دنه و  هراق  هبـش  ینید  سرادم 
ءارآ راکفا و  زا  لاس  ره  ات  دوش  رازگرب  هرونم  هنیدم  رد  يرتشیب  هوکـش  اب  هجح  يذ  لّوا  رد  لاس  ره  رد  سنارفنک  نیا  دیاب  . 6 دنشیدنیب .

. دوش هتفرگ  یفاک  هرهب  عّیشت  هعماج  تفرشیپ  يزاسهب  يارب  مالعا  املع و  ناگبخن 

هجح يذ  هبنشجنپ 2 

هراشا

1383 / 10 / 24

هکم رد  عجارم  ياههثعب  لماک  رارقتسا 

حبـص دندرک و  تکرح  هنیدـم  زا  هبنـشراهچ  رـصع  زین  اضعا  یقاب  دـندوب . هدـش  فّرـشم  هکم  هب  رتشیپ  عجارم  ياههثعب  ياضعا  زا  یخرب 
تیاعر يارب  هدع  نیا  دندرک . تکرح  هکم  هب  هنیدم  زا  زابرس  یسوبوتا  اب  هبنشراهچ  حبص  زین  يدادعت  دنتفای . رارقتـسا  هکم  رد  هبنـشجنپ 

همه يارب  ناکما  نیا  هتبلا  هک  دـندرک  قیرط  ّیط  زابرـس  فوشکم و  سوبوتا  اـب  زور  رد  دـننکن ، لالظتـسا  مه  بش  رد  یتح  هک  طاـیتحا 
خیـش يریبش ، داوج  دیـس  مالـسا : ججح  تارـضح  يدراهتـشا و  هانپ  یلع  خیـش  هللا  ۀـیآ  زا : دـنترابع  نانآ  زا  یخرب  درادـن . دوجو  نارئاز 

هاگباوخ هتـشذگ  لاس  فالخرب  هللادـمحب ، لاسما  میکح . ییابطابط  دیعـس  دـمحم  دیـس  هللا  ۀـیآ  هثعب  ياـضعا  و  يرهاـظم ، دنـس ، دـمحم 
هکلب تسین ؛ اجکی  هنیدـم  دـننام  نانآ  تاعجارم  راک و  لـحم  یلو  تسا ، يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  لـته  ناـمه  هکم ، رد  عجارم  ياـههثعب 
يارب مه  تسا ، هدروآ  دـیدپ  ار  ییاهیراوشد  عوضوم  نیا  تسا . هدـنکارپ  هدـباعم  نادـیم  ياج  ياج  رد  ناریا  هثعب  فارطا  رد  ّتتـشتم و 
یلاس رد  تسین . تیعجرم  روخرد  هدـنبیز و  نادـنچ  مه  اهّلحم  یخرب  هدـننک . هعجارم  مدرم  اهناوراک و  ناـیناحور  يارب  مه  اـهنآ و  دوخ 

اب دش . فلت  نم  زا  يدایز  تصرف  تقو و  مدش و  هتـسخ  لّطعم و  یلیخ  اههثعب ، هب  ندز  رـس  نتفای و  يارب  هدـنب   217 ص : جح 25 ، دوخ 
دوشیم داهنـشیپ  رمع ، تقو و  رد  ییوج  هفرـص  ترورـض  و  هنیدـم ، هکم و  رد  اـهناوراک  نویناـحور  ِداـیز  يراـتفرگ  هلغـشم و  هب  هجوـت 

ياطع نایناحور  مدرم و  زا  یخرب  هنرگو  دـشاب ، نامتخاس  کی  رد  زین  نانآ  راـک  رارقتـسا و  لـحم  هاـگباوخ ، رب  هوـالع  هدـنیآ ، ياـهلاس 
. دنوریمن ددعتم  نکاما  هب  هعجارم  رایسب  تمحز  راب  ریز  دنشخبیم و  شیاقل  ار  اههثعب  هب  هعجارم 

« ترتع نآرق و   » شیامه يرازگرب 

زا نت  اهدص  روضح  اب  يربهر و  مظعم  ماقم  هثعب  رد  مارحلا  هللا  تیب  راوج  رد  هبنشجنپ  زورما  اهبنارگ » رهوگ  ود  ترتع ، نآرق و   » شیامه
ینبم يربهر  مظعم  ماقم  ياهدومنهر  هب  هجوت  اب  شیامه  نیا  رد  دش . رازگرب  مالسلا  مهیلع  تیبلها  وریپ  تنس  لها  نادنمـشیدنا  املع و 
میرک نآرق  هاگدـید  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تلزنم  ماـقم و  تـیمها  حرـش  هـب  نانارنخـس  يراـج ، لاـس  جـح  رد  نآرق  تیروـحم  رب 
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تیب لها  دنویپ  تخانش  تکرب  راثآ و  عوضوم  هب  شیامه  نیا  رد  ار  دوخ  نانخس  یناریا  جاجح  تسرپرس  هیقف و  یلو  هدنیامن  دنتخادرپ .
نیرتمهم زا  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یملع  تیعجرم  یمالـسا و  تما  تدحو  يرهـش  ير  ياقآ  داد . صاصتخا  نآرق  مالـسلا و  مهیلع 

، نآرق هاگن  زا  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  تفرعم  تفگ : تسناد و  مالسا  ناهج  يارب  نآرق  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  دنویپ  تخانش  تاکرب 
یفلتخم ياههمانرب  مالسا  نانمشد  هک  ناهج  ینونک  طیارش  رد  دوش . مالـسا  نانمـشد  نوگانوگ  ياههئطوت  تسکـش  زاس  هنیمز  دناوتیم 

رظن فالتخا  يو  تسا . هتفای  ترورـض  هشیمه  زا  شیب  یمالـسا  تدحو  داجیا  دناهدرک و  هدامآ  ناناملـسم  تسکـش  فیعـضت و  يارب  ار 
تما تدحو  یلـصا  روحم  ناونع  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تدوم  زا  تسناد و  یعیبط  يرما  ار  یمالـسا  بهاذـم  نایم  یخیرات  یهقف و 
ققحت لباق  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  بلاق  رد  ار  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تلاسر  يرهش ، ير  ياقآ   218 ص : جح 25 ، درک . دای  مالسا 

تما دوس  هب  ار  تبحم  نیا  نآرق  تسا و  ناهج  رد  یـسایس  مالـسا  ققحت  یلـصا  روحم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تبحم  تفگ : تسناد و 
ایند و تداعـس  هب  یباـیتسد  لـماکت و  یقرت و  هار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تبحم  نآرق ، هاـگن  زا  دـنادیم . ناناملـسم  هعماـج  یمالـسا و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  یملع  تیعجرم  رد  تیب  لها  تدوم  راثآ  حرـش  رد  ترایز  جح و  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  تسا . ترخآ 
قمع یحو و  قیاقح  هب  رتهب  مالـسلا  مهیلع  توبن  تیب  لـها  تسا  یهیدـب  دـش و  لزاـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هناـخ  رد  نآرق  دوزفا :
مومع قفاوت  دروـم  دـناوتیم  هک  یعوـضوم  لقادـح  مینیبـب ، نآرق  هاـگن  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  رگا  دـنراد . ییانـشآ  یهلا  تاـیآ 

نیطـسلف و رد  یتسینویهـص  میژر  تاـیانج  همادا  هب  ناـشیا  تسا . مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  یملع  تیعجرم  دـشاب ، یمالـسا  نادنمـشیدنا 
نماد ناناملـسم  ناـیم  رد  هقرفت  شتآ  هب  هک  یناـنآ  تیاـمح  اـب  مالـسا  نانمـشد  : » تـفگ درک و  هراـشا  قارع  رد  اـکیرمآ  ياهیرگلاغـشا 

هب یناهج  رابکتـسا  كانرطخ  ياـههشقن  تیب  لـها  نآرق و  هب  کـسمت  یطیارـش  نینچ  رد  دـنهدیم . همادا  دوخ  ياـههئطوت  هب  دـننزیم ،
: تفگ يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  تنـس  لها  دحاو  تیلاعف  زا  تیاضر  زاربا  اب  يرهـش  ير  ياقآ  دـنکیم .» یثنخ  ار  اکیرمآ  یگدرکرس 
«، ترتع نآرق و   » شیامه رد  دنتسه .» یمالسا  ياهروشک  ریاس  ماگشیپ  یمالسا  تما  هملک  تدحو  عوضوم  رد  ناریا  تنس  لها  ياملع  »

یباخرس اتسومام  ناتسلگ و  ناتسا  تنـس  لها  هعمج  ماما  ربهر ، قازرلادبع  دنوخآ  روهمج ، سیئر  رواشم  یندم  قاحـسا  يولوم  نینچمه 
باختنا هفـسلف  ینانخـس ، رد  هثعب  تنـس  لها  دـحاو  لوؤسم  مسارم ، نیا  زاـغآ  رد  دـندرک . داریا  ینانخـس  هیونـشا  ناتـسرهش  هعمج  ماـما 

ياهتیلاعف رد  نآرق  نتفرگ  رارق  روحم  رب  ینبم  يربهر  مظعم  ماقم  دومنهر  زا  ماهلا  ار  تنـس  لها  شیاـمه  يارب  ترتع » نآرق و   » عوضوم
رتشیب هچره  تدحو  يارب  عیـشت  لها  ننـست و  لها  تاکرتشم   219 ص : جـح 25 ، ناونع  هب  تیب  لها  نآرق و  هب  هجوت  زین  جـح و  یغیلبت 

نایعیـش صوصخم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  هک  دننک  رکف  ياهدع  تسا  نکمم  هچرگ  تفگ : ینامز  مالـسإلا  ۀجح  درمـشرب . اهنآ 
ربمایپ نادناخ  هب  يزرو  قشع  رب  ردق  نآ  یعفاش  ماما  اًلثم  دناهتـشاد ؛ ربمایپ  ترتع  هب  يدایز  هجوت  خیرات ، لوط  رد  تنـس  لها  یلو  تسا ،

لقن تنـس  لها  دوخ  زا  مه  هفینحوبا  هرابرد  دناهدناوخ . هعیـش »  » ار وا  وردنت ، ِتنـس  لها  زا  یخرب  هک  تشاد  رارـصا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
زین نونکا  تفر . ایند  زا  ات  دروخیم  قالش  زور  ره  داتفا و  نادنز  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  نب  دیز  مایق  زا  تیامح  تلع  هب  هک  هدش 

یهاگ دنوریم و  ناشیمارگ  رهاوخ  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  ترایز  هب  نارگید ، نمکرت و  چولب ، درک ، ِتنـس  لها  زا  يرایـسب 
اهیولوم و زا  نت  دنچ  یمالـسا ، ناریا  جاحلا  ریما  روضح  اب  هبنـشجنپ  حبـص  هک  ترتع » نآرق و   » شیامه رد  دـنریگیم . مه  ار  ناشتاجاح 

تـسرپرس نینچمه  دش ، رازگرب  همرکم  هکم  هثعب  تاعامتجا  نلاس  رد  ننـست ، لها  یناریا  نارئاز  زا  رفن  اهدـص  تنـس و  لها  ناگتخیهرف 
زاربا یمالسا ، قرف  تدحو  تیوقت  داجیا و  يارب  ناریا  ینس  هعیـش و  ياملع  یماگـشیپ  هب  هراشا  اب  ینانخـس ، رد  ادخ  هناخ  یناریا  جاجح 

نیب تدـحو  تیوقت  شرتسگ و  يارب  دـیحوت ،» هملک   » و هملک » دـیحوت   » هب کسمت  اـب  زین  اـهروشک  رگید  ناناملـسم  هک  درک  يراودـیما 
نآرق و  » شیامه زا  يرگید  شخب  رد  دنوش . دنمهرهب  نانمـشد  ربارب  رد  تردـق  شیازفا  نوچمه  نآ  دـیاوف  زا  ات  دـننک  شالت  ناناملـسم 
اب تنس ، لها  روما  رد  روهمج  سیئر  رواشم  یندم ، قاحسا  دمحم  يولوم  هلآ ،» هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياهبنارگ  رهوگ  ود  ترتع ؛

کی فلتخم ، ياههقرف  نتشاد  دوجو  اب  مالسا  نید  هناتخبـشوخ  تفگ : « 1 « » نوظفاحل هل  انا  رکذـلا و  انلزن  نحن  انا   » فیرـش هیآ  هب  هراشا 
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ياههقرف هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدنام  یقاب  نآ  ناوریپ  تسد  رد  یفیرحت  نیرتمک  نودب  نآ ، ینامسآ  باتک  هکنیا  نآ  دراد و  زراب  یگژیو 
تشذگ اب  هک  تسا  نیا  میرک  نآرق  تازجعم  زا  دنراد . نیداینب  ياهفالتخا  اب  ینامسآ  ياهباتک  نایحیـسم ، هلمج  زا  نایدا  یخرب  فلتخم 

نیب يرکف  ياهفالتخا  یخرب  مغر  هب  عیشت  لها  نآرق  ننـست و  لها  نآرق  نیب  گرزب ، باتک  نیا  لوزن  زا   220 ص : جح 25 ، لاس   1400
هب ننست  لها  رفاو  هقالع  هب  هراشا  اب  شنانخـس  زا  يرگید  شخب  رد  یندم  يولوم  درادن . دوجو  زین  فالتخا  هملک  کی  یتح  بهذم ، ود 

ياهباتک رد  دناهتشون ، تیب  لها  هرابرد  بهذم  ینس  ياملع  هک  يددعتم  ياهباتک  زا  رظن  فرص  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترتع 
دوجو مالـسلا » مهیلع  تیبلا  لها  ۀبحم  باب   » مان هب  یباب  تسا ، تنـس  لها  ياهباتک  نیرتربتعم  ءزج  هک  ملـسم  حیحـص  يراخب و  حـیحص 
ربمایپ قشاع  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا . هدـش  لقن  هراـب  نیا  رد  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  زا  فلتخم  ثیدـح  اهدـص  نآ  رد  هک  دراد 
هتـشاد تدارا  ربمایپ  هب  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  دشاب ؟ هتـشادن  تسود  هدناشن  دوخ  هناش  رب  هدیـسوب و  ربمایپ  هک  ار  یـسک  یلو  دشاب ،

نآ حـتاف  هب  یلو  دـنک ، راختفا  ربیخ  حـتف  هب  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  درکیم ؟ مایق  شیارب  ربمایپ  هک  دـشابن  یـسک  قشاع  یلو  دـشاب ،
هعیـش زا  یندم  يولوم  تسین . یلومعم  ناسنا  کی  راک  ربیخ ، حتف  هک  دمهفیم  دوجوم  دهاوش  زا  هک  یتقو  هژیو  هب  دشاب ؟ هتـشادن  تدارا 

، تنـس لها  شیامه  نیمود  يدعب  نارنخـس  دـننکن . تسرد  فالتخا  درادـن ، دوجو  یفالتخا  اهنآ  هرابرد  هک  یلئاسم  زا  تساوخ  ینـس  و 
نیا هب  هجوت  اب  : » تفگ نیلقث  ثیدح  هب  هراشا  اب  ینانخس ، رد  هک  دوب  ناتـسلگ  ناتـسا  تنـس  لها  هعمج  ماما  ربهر ، قازرلادبعالم  دنوخآ 

مزال و ود ، نیا  تسین و  یفاک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  هب  کسمت  نودب  نآرق  هب  کسمت  هک  دوشیم  مولعم  فیرش  ثیدح 
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  ياهبنارگ  رهوگ  ود  ترتع ؛ نآرق و   » شیامه نارنخـس  نیرخآ  هیونـشا ، ناتـسرهش  هعمج  ماما  دـنرگیدکی .» موزلم 

لوسر نادناخ  هب  هقالع  درک : دیکأت  تنـس ، لها  دزن  ربتعم  ثیدـح  نیدـنچ  هب  هراشا  اب  شنانخـس  رد  یباخرـس  اتـسومام  دوب . هلآ » هیلع و 
زا لوقنم  ثیدـح  زا  دـشاب . ناراوگرزب  نیا  هب  کسمت  همدـقم  دـیاب  تسا و  يداع  ياـههقالع  زا  شیب  يزیچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

مالسلا و اهیلع  ارهز  همطاف  مالسلا ، هیلع  یلع  تیبلا ،» لها   » زا میرک  نآرق  روظنم  هک  دیآیمرب  یبوخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 
یتشک مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تسا ، هتفگ  يرعـش  رد  یعفاـش  ماـما  هک  روط  ناـمه  دـنراوگرزب و  ود  نآ   221 ص : جح 25 ، نادـنزرف 

. تسین نکمم  تاجن  ناشیا ، هب  کسمت  نودب  دنتاجن و 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  قارع  جح  نالوؤسم  سیئر و  رادید 

يارب شالت  ینید و  تیعجرم  زا  يوریپ  هب  ار  یقارع  نادنمـشناد  املع و  یمامت  قارع ، جح  هثعب  سیئر  رادید  رد  یناریا ، جاجح  تسرپرس 
ماقم هثعب  رد  روضح  اب  روشک  نیا  جح  نالوؤسم  زا  یعمج  قافتا  هب  قارع ، جح  هثعب  سیئر  دناوخارف . نارگلاغـشا  غوی  زا  مدرم  يزاساهر 

نالوؤسم تاقالم  لماعت و  هک  درک  يراودیما  زاربا  يرهـش  ير  ياقآ  رادـید ، نیا  رد  دـندرک . رادـید  يرهـش  ير  ياقآ  اب  يربهر ، مظعم 
رد يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ياههمانرب  هب  يرهش ، ير  ياقآ  دشاب . تلم  ود  رتشیب  نواعت  مهافت و  زاس  هنیمز  قارع ، ناریا و  روشک  ود  جح 

ناـمیاهوزرآ نیرتـهب  جـح  ماـیا  رد  اـم  تفگ : درک و  هراـشا  روشک  نیا  مولظم  مدرم  زا  تیاـمح  يارب  قارع ، رب  مادـص  تیمکاـح  لوـط 
دراد و همادا  قارع  مولظم  مدرم  تالکشم  مادص ، طوقس  دوجو  اب  تسا . نارگلاغشا  نازواجتم و  رب  قارع  نیطسلف و  مولظم  مدرم  يزوریپ 
زا يو  دوش . مهارف  روشک  نیا  زا  نارگلاغشا  جورخ  دوخ و  تشونرـس  رب  قارع  مدرم  تیمکاح  يارب  هنیمز  تاباختنا ، ییاپرب  اب  میراودیما 

یعرش هفیظو  کی  ار  تاباختنا  رد  مدرم  تکرش  یناتسیس  هللا  ۀیآ  تفگ : درک و  فسأت  زاربا  دادغب  رد  یناتـسیس  هللا  ۀیآ  هدنیامن  تداهش 
. دنشاب هتشاد  هدرتسگ  يروضح  تاباختنا  رد  دنهدب و  تبثم  خساپ  تیعجرم  يادن  هب  قارع  تنس  لها  نایعیش و  میراودیما  ام  دناهتسناد و 

هاـگرد زا  دـننک و  نییعت  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  تشونرـس  رتدوز  هچره  قارع  موـلظم  مدرم  هک  دـنکیم  وزرآ  ناریا  یمالـسا  يروـهمج 
جح تفگ : درک و  هراشا  قارع  ناریا و  نایم  فاکش  داجیا  يارب  نانمشد  شالت  هب  يو  مراد . تلأسم  نانآ  يارب  ار  تکرب  ریخ و  دنوادخ 

هب هن  قارع و  مدرم  دوس  هب  هن  هک  دنهدیم  ماجنا  ار  یتاکرح  دـننکیم و  حرطم  یبلاطم  قارع  ناریا و  نانمـشد  هنافـسأتم   » 222 ص : ، 25
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هتـسب قارع  ناریا و  نانمـشد  هدافتـسا  ءوس  هنوگ  ره  هار  تاباختنا  ییاپرب  اب  هک  درک  يراودیما  زاربا  يرهـش  ير  ياقآ  تسا .» ناریا  دوس 
هنوگ نیا  تفگ : يربـهر  مظعم  ماـقم  هثعب  رد  روضح  زا  يدنـسرخ  زاربا  اـب  قارع  هثعب  سیئر  دومحم  جاـح  دـمحم  رادـید  نیا  رد  دوـش .
عفانم ساسحا  تین و  نسح  اب  دوجوم  تالکـشم  میراودیما  تسا و  ناریا  اب  بوخ  طباور  نتـشاد  هب  ام  يدج  يدنمقالع  رگناشن  اهرادید 
قارع رد  سک  چـیه  دـش . دـنهاوخ  هجاوم  تسکـش  اب  دـنرادیمرب ، ماگ  روشک  ود  طباور  بیرخت  هار  رد  هک  یناسک  دوش . لح  كرتشم 
نهیم زا  عافد  رد  قارع  مدرم  دراد . دوجو  هاگدـید  فالتخا  نانآ  اب  دروخرب  هوحن  دروم  رد  یلو  تسین ، هناـگیب  ياـهورین  ياـقب  هب  لـیام 

. دنراد تیساسح  ناشخرد  هدنیآ  نتخاس  دوخ و 

هدنیآ هتفه  رد  همظعم  هبعک  هدرپ  ضیوعت  مالعا 

يارفس یلخاد و  نیلوؤسم  زا  یعمج  روضح  اب  هّجح  يذ  مهن  همظعم  هبعک  هدرپ  : » درک مالعا  هتشذگ  بش  يدوعس  ناتسبرع  جح  ترازو 
يذ مهن  زور  ات  دش  هداد  لیوحت  هبعک  راد  دیلک  هب  نیفیرـش  نیمرح  روما  سیئر  هلیـسو  هب  زورید  دـیدج  هدرپ  دوشیم .» ضیوعت  یجراخ 

مجنپ هعطق  سدقم و  ناکم  نیا  ياهراوید  يارب  هکت  راهچ  هک  دوشیم  لیکشت  هکت  جنپ  زا  هبعک  هدرپ  دوش . یمیدق  هدرپ  نیزگیاج  هجح 
تایآ نآ  رب  هتفرگ و  ارف  ار  شـشوپ  يـالاب  رود  اـت  رود  هک  يراون  تسا و  رتم  هدراـهچ  هبعک  شـشوپ  عاـفترا  تسا . هبعک  رد  صوصخم 

عافترا مشیربا و  زا  دوشیم ، هدیمان  عقربلا »  » هک هبعک  رد  هژیو  شـشوپ  دراد . لوط  رتم  ضرع و 47  رتمیتناس   95 تسا ، هدش  هتشون  نآرق 
دوشیم و ضیوعت  دنراد ، روضح  هکم  جراخ  رد  عتمت  جـح  نارئاز  هک  ینامز  هلاس  همه  هبعک  هدرپ  تسا . رتم   3 نآ 5 / ضرع  6 و  نآ 5 /

رقم هک  دوشیم  هتفاب  ياهناخراک   223 ص : جـح 25 ، رد  هدرپ  نیا  دوشیم . هداتـسرف  اهروشک  هب  كربت  مسر  هب  یلبق  هدرپ  زا  ییاهـشخب 
، يراک هلیلم  هچراپ ، خـن ، يزاس  هدامآ  دـننام  هبعک  هدرپ  تخاس  فلتخم  لحارم  رگراک ، نتـشاد 450  اب  هناخراک  نیا  تسا . هکم  رد  نآ 
هب هناخراک  نیا  رد  یکـشم  ياهچراپ  يور  رب  هرقن  الط و  خـن  اب  میرک  نآرق  تاـیآ  يراـک  هلیلم  دراد . هدـهع  رب  ار  نآ  لـیمکت  تخود و 

. دراد هنیزه  رالد ) نویلیم   3 / 5  ) يدوعس لایر  نویلیم  تسیب  هبعک  هدرپ  تخود  دوشیم . هتفاب  یتسد  ًامامت  راک ، هلیلم  نادنمرنه  تّمه 

یناریا کشزپ  عقوم  هب  کمک  اب  ییایزلام  رئاز  تاجن 

زا لقن  هب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  یمومع  طباور  شرازگ  هب  دـش . ییایزلام  رئاز  کی  ناج  تاجن  بجوم  یناریا ، کشزپ  عقوم  هب  کمک 
افص و نیب  یعـس  لوغـشم  نارئاز ، هیقب  هارمه  هب  ناوراک  نیا  کشزپ  هک  یماگنه  شیپ ، زور  دنچ  دنجریب ،) زا   ) ناوراک 19352 یناحور 

نیا هدـهاشم  زا  سپ  درمناوج  رتکد  دوب . هدـش  هدیـشک  شیور  دیفـس  هچراپ  هداتفا و  هک  یلاح  رد  دـنیبیم ؛ ار  ییایزلام  يرئاز  دوب ، هورم 
یناریا کشزپ  دراد . دوجو  درف  نیا  رد  فیعـض  روط  هب  یتاـیح  مئـالع  زونه  یلو  هدـش ، یبلق  تسیا  راـچد  يو  هک  دوشیم  هجوتم  رئاز ،

. ددرگیم يو  سفنت  ندـش  يداع  روبزم و  رامیب  بلق  نابرـض  ددـجم  نداتفا  نایرج  هب  بجوم  بلق ، يایحا  تایلمع  يارجا  اـب  هلـصافالب 
. دش لقتنم  سناژروا  هب  یناریا ، کشزپ  درمناوج »  » رتکد شالت  اب  سپس  دراد ، لاس  هک 45  ییایزلام  رامیب 

ناتسبرع هب  یناریا  رئاز  رازه  زا 86  شیب  دورو 

نونکات دادـعت  نیا  زا  دـناهدش و  ناتـسبرع  دراو  هّدـج  هرونم و  هنیدـم  ياـههاگدورف  قیرط  زا  یناریا  رئاز  هبنـشجنپ 86800  زورما  رهظ  ات 
دراو هرونم  هنیدم  زا  یناریا  رئاز  دصناپ  رازه و  تشه  ات  رازه  تشه  نیب  هنازور  طسوتم  روط  هب  دناهدش . دراو  همرکم  هکم  هب  رفن   70200

ًاعمج 97107 لاسما  دـنوش . همرکم  هکم  دراو  یناریا  نارئاز  هیلک  هّجح ) يذ  مراهچ   ) هام يد  هبنش 26  زور  ات  تسا  رارق  دنوشیم و  هکم 
نز رفن  و 43779  درم  رفن  دادـعت 45202  نیا  زا  هک  دـنوشیم   224 ص : جـح 25 ، ناتـسبرع  مزاع  ناوراک  بلاــق 534  رد  یناریا  رئاز 

. دنتسه
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یمالسإلا ملاعلا  ۀطبار  ِلاسما  ِرانیمس  عوضوم 

لاتنیتنک لته  رد  هک  یتاعوبطم  سنارفنک  کی  یط  هتـشذگ  زور  یمالـسإلا  ملاعلا  ۀطبار  لک  ریبد  یکرت ، نسحملا  دبع  نب  هللادـبع  رتکد 
دهاوخ رازگرب  همرکم  هکم  رد  هجح  يذ  مشـش  ات  مراهچ  زا  جح  مسوم  هنایلاس  رانیمـس  نیمجنپ  هک  درک  مالعا  دش ، رازگرب  همرکم  هکم 

گنهرف ندمت و  طباور  . 2 اهندمت ؛ یگنهرف  يوگتفگ  . 1 تفرگ : دهاوخ  رارق  ثحب  دروم  ریز  تاعوضوم  رانیمس  نیا  تاسلج  رد  دش و 
اهندمت و نایم  يوگتفگ  قفا  . 4 یناهج ؛ ياهـشلاچ  لباقم  رد  اهگنهرف  اهندمت و  يوگتفگ  عوضوم  . 3 اهگنهرف ؛ اهندمت و  رگید  اب  مالسا 

. اهندمت يوگتفگ  رد  یمالسا  ياهنامزاس  یمالسا و  ياهتیلقا  هاگیاج  . 5 اهگنهرف ؛

هنیدم هکم و  رد  لیمک  ياعد  يرازگرب 

ياعد يارب  هنیدم  هثعب  هب  مه  ناوراک  دـنچ  دـش . رازگرب  هنیدـم  ياهلته  رد  دـناهنیدم ، رد  زونه  هک  ینایناریا  يارب  هتفه  نیا  لیمک  ياعد 
دجـسم مود  هقبط  رد  هناگادج  مادـک  ره  مه  اهناوراک  هیقب  دـندش و  توعد  هکم  هثعب  هب  ناوراک  دـنچ  زین  هّکم  رد  دـندش . توعد  لیمک 

اب راجتسم  يوربور  مارحلا  دجسم  نحص  رد  هک  مدید  مه  ار  ینانبل  ًارهاظ - ِناوراک - کی  دندناوخ . اعد  لیعامـسا  رجح  يوربور  مارحلا 
دجـسم مود  هقبط  هب  نایناریا  لیمک  ياعد  یگنوگچ  زا  عالّطا  يارب  هک  یماگنه  دـندرک . رازگرب  ار  اعد  مسارم  یندوتـس  صاـخ و  یمظن 

ینحل زوس و  لاح  اب  لیمک  ياعد  ندـناوخ  لاـح  رد  دـندوب  تسوپ  هایـس  ناـشرفن  ود  هک  ار  ییاـقیرفآ  رفن  هد  ياهشوگ  رد  متفر ، مارحلا 
رپ ار  اضف  ناشتاجانم  همزمز  دندوب و  هدرک  لاغـشا  نایناریا  ار  مود  هقبط  زا  يدایز  تمـسق  مدرک . فّقوت  ناشرانک  یکدنا  مدـید و  ّصاخ 

225 ص : جـح 25 ، مود  هقبط  رد  تعاـس 22  سأر  شیپ  بش  دـنچ  زا  هک  زین  نآرق  اـب  یبش  مسارم  دنتـشاد . یـشوخ  لاـح  دوب و  هدرک 
: تشاد دوجو  زین  لکـشم  ود  یندز  لاثم  ِلاح  روش و  همهنیا  رانک  رد  دوب . رارقرب  زین  هعمج  بش  دشیم ، رازگرب  تمحر  نادوان  يوربور 

ِیمک لیلد  هب  دندوب و  هدرک  عمجت  تمحر  نادوان  لیعامسا و  رجح  يوربور  مارحلا  دجسم  رد  رضاح  ياهناوراک  همه  ًابیرقت  هکنآ  یکی 
هناگادج ناوراک  ره  ِیناحور  هکنیا  هب  هجوت  اب  دندوب و  هتـسشن  رگیدکی  هب  لصّتم  مه و  رانک  رد  همه  تمـس ، نیا  رد  مود  هقبط  ِتعـسو 

. تشاد يرتدنلب  يادص  هک  دوب  یـسک  ِنآ  زا  هبلغ  دندینـشیمن و  ار  اعد  یتسرد  هب  نارئاز  همه  دیچیپیم و  مهرد  اهادص  دناوخیم ، اعد 
گنت نانآ  رب  ار  هصرع  لاغـشا و  ار  ناگدـننک  فاوط  ریـسم  اهناوراک  یخرب  ـالاب ، هقبط  رد  ّتنـس  لـها  ندرک  فاوط  لـیلد  هب  هکنآ  مود 

تمسق نآ  رد  اهناوراک  زا  یمین  رگا  دوب و  یلاخ  عیسو و  اًلماک  راجتسم  يوربور  ینعی  الاب  هقبط  رگید  تمـس  هک  یلاح  رد  دندوب . هدرک 
نیا دندرکیم و  هدافتـسا  اعد  زا  یبوخ  هب  مه  نایناوراک  همه  و  ناگدننک ، فاوط  عنام  هن  دندوب  رگیدمه  محازم  هن  دـندوب  هتفای  رارقتـسا 
راهچ يرازگرب  اب  طقف  يدوعـس  تاماقم  هک  تسا  ینتفگ  ماهدرک . هبرجت  مود  هقبط  رد  لیمک  ياعد  يرازگرب  رد  راب  کـی  هدـنب  ِدوخ  ار 

اعد هدرتسگ  مسارم  يرازگرب  هزاجا  راب ، راهچ  نیا  زا  شیب  دناهدرک و  تقفاوم  دعب ) هنیدـم  راب  ود  لبق و  هنیدـم  راب  ود   ) لیمک ياعد  راب 
مارحلا دجـسم  مود  هقبط  رد  زین  رگید و  ياهلته  یخرب  هثعب و  رد  اهنت  لیمک  ياعد  هکم ، رد  جـح  ماّیا  رد  ور ، نیا  زا  دـنهدیمن . ناریا  هب 

، جح مسوم  رد  تسین . ۀمّرکملا  ۀکم  ۀبتکم  کیدزن  ات  یعـسم  يوربور  عیـسو  ياضف  رد  نآ  هدرتسگ  يرازگرب  ِلاجم  دوشیم و  هدـناوخ 
تساک و راون  يد و  یـس  و  رازگرب ، گرزب  نلاس  ياراد  لته  دـنچ  رد  هرمع  ماّیا  رد  و  هثعب ، لـحم  رد  اـههعمج  همه  رد  زین  هبدـن  ياـعد 
هک دندرک  يروآدای  دندش ، فرـشم  هکم  هب  هنیدـم  زا  هعمج  زور  هک  یناتـسود  دوشیم . هتخورف  نارئاز  هب  نازرا  یتمیق  اب  نآ  ییویدـیو 

نیب هدودحم  رد  نایناریا  لیمک  ياعد  زا  يرو  هرهب  يارب  ناتـسکاپ  دنه و  جـیلخ و  ياهروشک  نایعیـش  زا  يرایـسب  هنیدـم  رد  هعمج  بش 
رظن هب  تسا . هدـش  رازگرب  لـبق  هتفه  ود  رد  لـیمک   226 ص : جـح 25 ، ياعد  همانرب  ود  هک  دنتـسنادیمن  دـندوب و  هدـش  عمج  نیمرحلا 
بـش نآ  ياج  هب  دشیمن و  رازگرب  هدعق  يذ  اب 19  ربارب   10 هعمج 11 / بش  رد  لّوا  تبون  رد  نیمرحلا  نیب  لیمک  ياـعد  رگا  دـسریم 

. تشاد یناریا  ریغ  یناریا و  نارئاز  زا  يرتدایز  ناگدننک  تکرش  دیدرگیم ، رازگرب  هجح  يذ  لوا  هعمج 
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تباجا دجسم  رد  هیمیت  نبا  راثآ 

زامن نآ  رد  زین  یناریا  هعیش  نایناحور  زا  يدایز  دادعت  اههثعب  اب  یکیدزن  لیلد  هب  هک  متفر  تباجا  دجسم  هب  برغم  زامن  يارب  هعمج  بش 
، هلمج زا  تسا ، هدش  فقو  دجـسم  رب  مه  باتک  يدادعت  دیجم ، نآرق  رب  هوالع  دجـسم  نیا  رد  هکنیا  دوب  هجوت  بلاج  هچنآ  دـنناوخیم .

هدش پاچ  وا  روتـسد  هب  دهف  يدهعیلو  هرود  رد  هک  میخـض  يریزو  دلج  لهچ  دودـح  رد  هئارآ  هیمیت و  نبا  يواتف  ۀـعومجم  لماک  هرود 
. تسا

هجح يذ  هعمج 3 

هراشا

1383 / 10 / 25

جاجح هب  ییوگخساپ  يارب  مارحلا  دجسم  رد  نویناحور  روضح 

. دـمآرد ارجا  هب  همرکم  هکم  رد  هناگهس  ياهکیـشک  حرط  مارحلا ، هللا  تیب  جاجح  ياـهزاین  یعرـش و  تـالاؤس  هب  ییوگخـساپ  روظنم  هب 
رد هتعاس  تروص 24  هب  اهناوراک  ياهنیعم  نویناحور و  : » تشاد نایب  ربخ  نیا  مالعا  اـب  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  نویناـحور  روما  نواـعم 
هب جاجح  زاین  نامز  هکنیا  هب  هراشا  اب  يو  دـنهد .» خـساپ  نارئاز  یعرـش  تالاؤس  هب  ات  دـنوشیم  رقتـسم  هورم  افـص و  میهاربا ، ماقم  تشپ 

روضح مرتحم  نویناحور  زا  رفن  راهچ  ات  کی  نیبهناـگهس  ياهکیـشک  زا  کـی  ره  رد  ساـسا  نیمه  رب  دوزفا : تسا ، تواـفتم  نویناـحور 
هجو چـیه  هب  تسا و  ناوراـک  ره  ياـههنیعم  اـهنیعم و  نویناـحور ، ياـهتیلاعف  رب  هوـالع  حرط ، نیا  دنتـسه . جاـجح  يوگخـساپ  دـنراد و 

ياـهلحم رد  نویناـحور  هب  مرتـحم  جاـجح  یباـیتسد  يزاـس  ناـسآ  هماـنرب ، نیا  یحارط  زا  فدـه  دوشیمن . ناـنآ  ياـهتیلاعف  نیزگیاـج 
ات تسا ، هدش  زاغآ   83 / 10 هبنـشجنپ 17 / زور  زا  هک  حرط  نیا  تسا  ینتفگ  تسا . همرکم  هکم  رد  هب  التبم  طاقن  هک  هدـش  مالعاهناگهس 

. تشاد دهاوخ  همادا  هدنیآ  هبنشود 

همرکم هکم  يرهش  نورد  لقن  لمح و  تنواعم  هیعالطا 

اب دننک . تکرح  زامن  نایاپ  زا  سپ  لبق و  تعاس  کی  جاجح  درک : مالعا  ياهیعالطا  رودص  اب  زورما  يرهـش  نورد  لقن  لمح و  تنواعم 
ماحدزا سیلپ و  يوس  زا  یکیفارت  ياهتیدودـحم  لاـمعا  همرکم و  هکم  رهـش  رد  فلتخم  ياـهروشک  جاـجح  نوزفا  زور  روضح  هب  هجوت 

، تسا دنمشهاوخ  لقن  لمح و  متسیس  زا  رتهب  هدافتسا  روظنم  هب  مارحلا  دجسم  هب  یهتنم  ياهریـسم  اههاگتـسیا و  رد  تیعمج  دح  زا  شیب 
جاجح نینچمه  دنیامن . تکرح  مرح  تمـس  هب  هناگجنپ  ياهزامن  ناذا  زا  لبق  تعاس  کی  نادـنملاس ) نارهاوخ و  هژیو  هب   ) زیزع جاجح 

زا سپ  تعاس  کی  لقادـح  ًامتح  ددرت  رد  تلوهـس  تقو و  فالتا  یگتـسخ ، ماـحدزا ، زا  يریگولج  يارب  زین  مرح  زا  تشگزاـب  ماـگنه 
. دنیامن تکرح  هدش  نییعت  ياههاگتسیا  تمس  هب  تعامج  زامن  نایاپ 

هیقف یلو  هدنیامن  اب  حلسم  ياهورین  ناوراک  رادید 

یلو هدـنیامن  اب  دـنتفای و  روضح  همرکم  هکم  رد  هثعب  رد  هعمج  زورما  رـصع  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  زا  یمازعا  نارئاز 
هانگ و زا  يزاسکاپ  تفگ : یسدق  ثیدح  کی  هب  دانتسا  اب  رادید  نیا  رد  يرهش  ير  ياقآ  دندرک . رادید  یناریا  جاجح  تسرپرس  هیقف و 

یهلا ياهزیگنا  دـیایب و  مارحلا  هللا  تیب  ترایز  هب  هک  یـسک  تسا . مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  هب  دـنوادخ  هیدـه  نیلوا  لد  هنیآ  ندـش  فافش 
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اب يو  دزاس . دنمهرهب  دوخ  تایانع  تامارک و  زا  ار  وا  هک  تسا  يدنوادخ  هدعو  هدـمآ و  هناخ  بحاص  ترایز  هب  عقاو  رد  دـشاب ، هتـشاد 
دناوخ و يونعم  لئاسم  هب  قشع  يدامذیاذل و  زا  يرود  ار  لد  تینارون  تمالع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  لوسر  زا  یثیدـح  نایب 
هب ندیسر  هک  نآ ، تاکرب  زا  دنروآ و  اج  هب  ار  جح  ات  تسا  هدرک  هیصوت  ناناملسم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  : » تفگ

ياهورین نارگراثیا  یلیمحت و  گنج  يادهـش  زا  لـیلجت  اـب  هیقف  یلو  هدـنیامن   229 ص : جح 25 ، دنوش .» دـنمهرهب  تسا ، يونعم  ذـئاذل 
تداهـش هب  یمالـسا  بالقنا  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  مالـسا ، زا  عاـفد  رد  هک  يزیزع  يادهـش  تفگ : ناریا  یمالـسا  يروهمج  حلـسم 

ترخآ هب  هقالع  گرم و  زا  ساره  مدع  ببـس  لد  تینارون  ینید ، ياههزومآ  ساسا  رب  اریز  دندوب ؛ هدرک  لح  ار  گرم  هلأسم  دندیـسر ،
ياهورین زا  یمازعا  نارئاز  دوشیم . نیریـش  ناسنا  يارب  ادـخ  اـب  نتفگ  نخـس  هبعک و  هب  هاـگن  ادـخ ، رکذ  لد ، ندـش  ینارون  اـب  دوشیم 

هاپـس رد  دـنناوتب  تیونعم  لد و  تینارون  زا  يرادروخرب  اب  ات  دـننک  لقتنم  یماظتنا  یماظن و  ياهناگرا  لـخاد  هب  ار  جـح  تینارون  حلـسم ،
چیه دنـشاب ، تینارون  تیونعم و  زا  رادروخرب  هک  یتروص  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  دننک . تمدـخ  جـع )  ) نامز ماما 

هراشا ياهتـسه  يژرنا  صوصخ  رد  یمالـسا  ناریا  نانمـشد  ینیرفآ  لکـشم  هب  يو  تشاد . دهاوخن  تمواقم  يارای  نانآ  ربارب  رد  ییورین 
رـس رد  ار  يروشک  چـیه  هب  عمط  زواجت و  تسا و  فلاـخم  نآ  اـب  ییاـنبم  ظاـحل  هب  درادـن و  یمتا  حالـس  هب  يزاـین  ناریا  تفگ : درک و 

، درک نوگنرس  ار  یهاش  متـس  حلـسم  نادند  ات  میژر  نآ  اب  تسا و  یحالـس  ره  زا  رتالاب  هک  ناریا  مدرم  حالـس  نیرتهدنرب  دننارورپیمن .
عافد يارب  حلسم  ياهورین  یعافد  یمزر و  یگدامآ  ترورض  رب  دیکأت  اب  يرهش  ير  ياقآ  تسا . یهلا  لازیال  تردق  هب  لکوت  تیونعم و 

نانمـشد هک  تسا  یتردـق  نامه  نیا  تسا و  يونعم  حالـس  ام  حلـسم  ياهورین  حالـس  نیرتمهم  تفگ : یمالـسا  يروهمج  ماظن  نایک  زا 
، یحو نیمزرـس  زا  حلـسم  ياـهورین  تیوقت  يارب  هیدـه  نیرتهب  دـنمورحم و  نآ  زا  یتسینویهـص  میژر  اـکیرما و  نآ  سأر  رد  بـالقنا و 

. تسا تیونعم  تینارون و  حالس 

ینابرق ماد  دوبمک  مدع 

اهیزیر همانرب  هب  هجوت  اب  درک : مالعا  روشک  يزرواشک  ریزو  مینغ ، اب  دـهف  رتکد  زا  لقن  هب  دوخ  زورما  هرامـش  رد  تزاگ  يدوعـس  هیرـشن 
قبط اـت  تسا  زاـب  ماد  ناگدـننک  دراو  هیلک  يور   230 ص : جـح 25 ، هب  رازاـب  میتسین و  هجاوم  دوبمک  اـب  یناـبرق  تهج  نیمأـت  هنیمز  رد 
کی لبق  هام  شـش  اریز  میدرکن ؛ دراو  ماد  ایلارتسا  زا  لاسما  هتبلا  دننک . دراو  ماد  دـنهاوخیم  هک  یناکم  ره  زا  روشک ، نیناوق  تاررقم و 

ایلارتسا تلود  يریگولج و  یلخاد  ياهرازاب  هب  نآ  دورو  زا  يدوعـس  ناتـسبرع  هک  دوب  ابو  هب  هدولآ  نادنفـسوگ  لماح  ایلارتسا  زا  یتشک 
يدوز هب  هک  تسا  نایرج  رد  ایلارتسا  يزرواشک  ترازو  نیلوؤسم  اب  یتارکاذم  هتبلا  درک . عونمم  ار  يدوعس  رازاب  هب  دنفسوگ  رودص  زین 

رد یتارکاذم  دوشیم . هداد  ناعراز  هب  هفولع  دـشر  يارب  هک  تسا  دوک  تمیق  ندوب  الاب  یلحم  ماد  ینارگ  تلع  دیـسر . دـهاوخ  هجیتن  هب 
یلخاد ماد  تمیق  نازرا ، هفولع  دـیلوت  اب  ات  دنـشورفب  یناهج  ياـهتمیق  زا  رتنییاـپ  ناتـسبرع  یلخاد  نیعراز  هب  ار  دوک  اـت  تسا  ناـیرج 

لاحشوخ رامآ  يدالیم  لاس 2003  رد  تفگ : ناتـسبرع  يزرواشک  ترازو  ياهحرط  تیقفوم  هب  هراشا  اب  يزرواشک  ریزو  دـبای . شهاک 
دیلوت نت  نویلیم   3 تاجیزبس 2 / عاونا  دیـسر و  نت  نویلیم   3 هب 5 / تسا ، یکیژتارتسا  يالاک  کی  هک  مدنگ  دیلوت  میاهتـشاد و  ياهدننک 

. تسا هدوب  نت  نویلیم   1 رب 3 / غلاب  ناتسبرع  رد  هویم  دیلوت  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هتشاد 

تارمج یمر  يارب  جاّجح  يدنبهورگ  حرط 

حرط جـح  یلاع  هتیمک  سیئر  ناتـسبرع و  روشک  ریزو  زیزعلا  دـبع  نب  فیان  ریما  تشون : دوخ  زورما  هرامـش  رد  تزاـگ  يدوعـس  هیرـشن 
نیا زا  تسا ، هداد  رارق  رظن  دم  قیقد  روط  هب  ار  تارمج  لپ  تیفرظ  هک  حرط  نیا  درک . بیوصت  ار  تارمج  یمر  يارب  جاجح  يدنبهورگ 

یقفاوت قبط  تارمج  یمر  يارب  هدـش  نییعت  تاقوا  تیاعر  تارمج - . لپ  هب  اهرداچ  زا  جاجح  نتفر  يارب  هداـج  نییعت 11  تسا - . رارق 
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قفاوت دوشیم ، غلاب  رازه  هب 350  شجاجح  دادعت  هک  ایـسآ  قرـش  جاجح  هسـسؤم  اب  الثم  تسا ؛ هتفای  ماجنا  جـح  ياههثعب  ياسؤر  اب  هک 
هـس تعاس  زا  دعب  جاجح  هیقب  هجح و  يذ  مهد  دادماب  جنپ  تعاس  ات  دادماب  ود  تعاس  زا  هسـسؤم  نیا  جاجح  زا  یتمـسق  هک  تسا  هدـش 

هب هتـسباو  درم  نارئاز  اهنت  ات  تسا  هدرک  لوبق  نامع  جح  هثعب   231 ص : جح 25 ، دنهد . ماجنا  ار  هبقع  هرمج  یمر  دیع  زور  رهظ  زا  دـعب 
نیا هتبلا  دنزادرپب و  تارمج  یمر  هب  دیع  رـصع  ناشیا  جاجح  هک  تسا  هتفریذپ  هیکرت  تیوک و  جح  هثعب  دـنیامن . تارمج  یمر  هثعب ، نآ 
هیقب هجح و  يذ  مهد  بش  همین  شنارئاز  دـصرد  ات 45  دندرک  لوبق  ناریا  جاجح  دش . دـهاوخ  زین  یکرت  جاجح  رازه  هاجنپ  لماش  قفاوت 
زور هب  ار  تارمج  یمر  ات  دـناهدش  هدامآ  ییایزلام  رئاز  رازه  هد  دـنهد . ماجنا  ار  هبقع  هرمج  یمر  هدزای  تعاس  زا  سپ  دـیع  زور  جاـجح 
رازه تیفرظ 160  تارمج  لپ  نییاپ  الاب و  هک  تسا  ینتفگ  دنزادرپب . تارمج  یمر  هب  زور  نآ  رد  دنزادنا و  قیوعت  هب  هجح  يذ  مهدزیس 

ياهشور زا  روشک  یلاع  تاماقم  ياهدومنهر  ربانب  : » تشاد راهظا  ناتـسبرع  جح  ریزو  یندم  نیما  دایا  تسا . اراد  ار  تعاس  کی  رد  رئاز 
هتـشذگ ياهلاس  یفنم  بناوج  یـسررب  اب  ام  دـشابیم . جاجح  تینما  قّقحت  نماض  هک  تسا  هدـش  هدافتـسا  ینف  یملع و  لـئاسو  بوخ و 
ترازو يرادهب ، ترازو  نوچ : طبر  يذ  نیلوؤسم  نآ  قیبطت  يدنبهورگ و  رما  رد  مییامن .» يریگولج  یناج  تاراسخ  عوقو  زا  میدیشوک 
رعاشم هرونم و  هنیدم  همرکم ، هکم  هعسوت  تأیه  جح و  ياهشهوژپ  يارب  يوتیتسنا  اهاتسور ، اهرهش و  روما  ترازو  روشک ، ترازو  جح ،

یمر يارب  ار  جاجح  يدنبهورگ  همانرب  زا  فده  يدوعـس  نالوؤسم  زا  یکی  یـضاق  نسح  نب  متاح  دـنراد . تیلاعف  یگنهامه  اب  هسدـقم 
رد زین  ۀنیدملا  همانزور  دنهد .» ماجنا  ار  هفیظو  نیا  رطاخ  شمارآ  اب  دنناوتب  دوخ  یهقف  بهاذم  قبط  جاجح   » هک هتسناد  هتکن  نیا  تارمج 

یلمع و ردقچ  حرط  نیا  دید  دوب و  رظتنم  دیاب  یلو  تسا ؛ هدرک  رشتنم  شتایئزج  اب  ار  حرط  نیا  حورـشم  هتـشذگ  هبنـشراهچ  زور  هرامش 
هتفگ هدرک ، رـشتنم  ار  نآ  هتـشذگ  هبنـشراهچ  زور  هرامـش  رد  دالبلا  همانزور  هک  ياهبحاصم  رد  زین  ناتـسبرع  جـح  ریزو  تسارجا . لـباق 
بـش هدزاود  تعاس  رد  یتح  تارمج  یمر  جاّـجح ، هفیظو  تلوهـس  يارب  تسا : هتفگ  هک  ار  هعمج  یلع  رتکد  رـصم  یتفم  ياوتف  : » تسا

«. مینکیم دییأت  تسا ، زیاج  حیحص و 

هجح يذ  هام  لّوا  رییغت  یناهگان  مالعا 

هک يرقلا  ّما  میوقت  یمسر  مالعا  رب  نآ و  موس  هن  تسا  هجح  يذ  مراهچ  هعمج  هک  دندرک  مالعا  ناتسبرع  تاماقم  هعمج ، زورما  هاگماش 
رب زور  کی  ندوزفا  دندیشک . نالطب  طخ  دندوب ، هتفریذپ  ار  نآ  هعمج  زور  ات  مه  اهیدوعس  دوخ  دوب و  هدرک  مالعا  هام  لّوا  ار  هبنشراهچ 

هقباس مالـسا  ناهج  رد  نونکاـت  ًارهاـظ  هک  تسا  یبیجع  عوضوم  نآ ، ِموس  زور  ناـیاپ  رد  هاـم  هزورکی  ِندیـشک  ولج  یتراـبع  هب  اـی  هاـم ،
لّوا و رتیت  و  دندرک . رـشتنم  هنیمز  نیا  رد  ار  ناتـسبرع  ییاضق  یلاع  ياروش  هینایب  هبنـش  حبـص  ناتـسبرع ، ياههمانزور  « 1 . » تسا هتشادن 

يرقلا ّما  میوقت  ساـسا  رب  هک  یلاـح  رد  هبنـش .» جـنپ  زور  ناـبرق  دـیع  هبنـشراهچ ، زور  تاـفرع  هب  فوقو  : » دوب نینچ  اـهنآ  یلـصا  ناونع 
هعمج ًاعبط  هک  هجح - يذ  مود  ار  زورید  هبنشجنپ  هک  یلاح  رد  اههمانزور  یخرب  ور ، نیا  زا  دوب . نابرق  دیع  هعمج  و  هفرع ، زور  هبنـشجنپ 

زور مه  یخرب  ظاکع . دننام  دنتشون ؛ هجح  يذ  مجنپ  دوخ  لوا  هحفص  رد  ار  هبنش  زور  دندوب  هدرک  مالعا  دوشیم - مراهچ  هبنـش  موس و 
ار خیرات  ود  ره  دوخ  تاحفـص  مامت  رد  مه  یخرب  ۀنیدملا ؛ همانزور  دننام  دنتـشون ؛ يرقلا » ّما  میوقت  ساسا  رب  هجح  يذ  مراهچ   » ار هبنش 

مالعا ناتسبرع  ییاضق  یلاع  ياروش  هّجح .») يذ  مجنپ  تیؤر : ساسارب  و   ) هجح يذ  مراهچ  هبنـش  تشون : ینعی  ضایرلا ؛ دننام  دنتـشون ،
- دوب هدشن  تیؤر  یعّدم  یـسک  هبنـشود  بورغ  رگید  يوس  زا  دوب و  هجح  يذ  لّوا  يرقلا  ّما  میوقت  ساسا  رب  هبنـشراهچ  زور  نوچ  درک 
؛ درک مالعا  هام  لوا  ار  هبنـشراهچ  اروش  نیا  تسین - مود  بش  هناشن  هام  يدنلب  فرِـص  نوچ  یلو  دوب ؛ دنلب  هام  هبنـش  هس  بورغ  دـنچره 

دزن ناـنآ  زا  رفن  ود  و  « 2  » دندش هبنـشود  برغم  زا  سپ  لاله  تیؤر  یعّدم  ياهدع  نیر  هقطنم  ِقرـش  حیـس ، رد  هعمج  رـصع  نوچ  یلو 
زور هفرع و  زور  هدـنیآ  هبنـشراهچ   233 ص : جـح 25 ، زور  و  هجح ، يذ  هاـم  لوا  هبنـش  هس  زور  نیارباـنب  دـنداد ، تداهـش  نیر  یـضاق 
هدمآ ۀـنیدملا  همانزور  هبنـش  زور  هرامـش  رد  هچنآ  ساسا  رب  ناتـسبرع  ییاضق  یلاع  ياروش  هینایب  نتم  دوب . دـهاوخ  نابرق  دـیع  هبنـشجنپ 
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ّنأب ًانایب  ردصأ  دق  یلعألا  ءاضقلا  سلجم  ّنإف  دعبو ؛ هبحصو . هلآ  یلعو  دّمحم  انّیبن  یلع  مالسلاو  ةالـصلاو  هدحو  هّلل  دمحلا  تسا : نینچ 
يرقلا ّمُأ  میوقت  بسح  ةدعقلا  يذ  ءاثالثلا 30  موی  ءاسم  رمقلا  اوأر  سانلا  ّنأ  مغر  ۀّجحلا  يذ  رهـش  لّوأ  وه   12 قفاوملا 1 / ءاعبرألا  موی 
نینثإلا ءاسم  لالهلا  ۀیؤرب  دحأ  مّدقتی  مل  ّهنألو  ءاثالثلا  موی  اًلخاد  رهـشلا  رابتعال  یفکی  کلذ ال  دّرجم  ّنألو  ًایلاع  هوأرو  ندـملا  ۀـّماع  یف 

موی ءاسم  یف  مّدقت  ّهنأل  ًارظنو  ةّدعلا » اولمکأف  مکیلع  ّمغ  نإف   » ثیدحل ةّدعلا  لامکإ  سلجملا  دمتعا  دقف  ةدعقلا  يذ  نم  نیرشعلاو  عساتلا 
تغلبتو نیرلا  ۀظفاحم  قرـش  حیـسلا  نم  مهو  ءاثالثلا  ۀلیل  لالهلا  ۀیؤرب  دوهـش  ةّدع  يرقلا  ّمُأ  میوقت  بسح  ۀّجحلا  يذ  قفاوملا 3  ۀعمجلا 
عـساتلا نینثإلا  موی  برغم  دعب  ۀـجحلا  يذ  لاله  امهتیؤرب  ادهـش  نانثا  مهنم  رـضحو  نیرلا  یـضاق  ۀلیـضف  مهبلطف  کلذـب  نیرلا  ۀـمکحم 

هآر ّهنأ  امهنم  دحاو  ّلک  رکذ  ءاعبرألا  ۀلیل  یفو  برغملا  ۀضیرف  ایّلص  نأ  دعب  هاری  امهنم  دحاو  ّلک  ثکمو  ةدعقلا  يذ  رهش  نم  نیرشعلاو 
باش امهعمو  تابثلاو  ۀقثلاو  ۀلادعلاب  هیدل  نافورعم  امّهنأ  نیرلا  یـضاق  ۀلیـضف  رکذو  امهتیکزت  ترجو  ءاشعلا  ةالـص  یلإ  يری  یقبو  ًایلاع 

سلجم ّنإف  اذـل  تتبث ...  دـقو  ةدابعلل  ةربتعملا  ۀـیؤرلا  تتبث  اذإ  ّهنألو  کلذ  یلع  ءانبو  اهدـعبل  ۀـمکحملا  یلإ  رـضحی  مل  نکل  امهعم  هآر 
ماع 2005 م ریانی  قفاوملا 11  ءاثالثلا  موی  ماعلا 1425  اذه  ۀجحلا  يذ  لوخد  تبث  ّهنأ  رّرقی  ۀیدوعـسلا  ۀیبرعلا  ۀکلمملا  یف  یلعألا  ءاضقلا 

سلجم و  م . ریانی 2005  قفاوملا 20  سیمخلا  موی  كراـبملا  یحـضألا  دـیعو  ریاـنی 2005 م  قفاوملا 19  ءاـعبرألا  موی  ۀـفرعب  فوقولاو 
نأو لوبقلاب  مهیلع  لّضفتی  نأو  مهّجح  ءادأل  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  قفوی  نأ  العو  ّلج  هللا  لأسی  نیملـسملا  مومعل  کلذ  نلعی  ذإ  ءاضقلا 

ّهنإ ۀنتفو  ءالبو  ّرش  ّلک  مهنع  عفدی  نأو  مهنیب  فلؤی  نأو  ّقحلا  یلع  مهتملک  عمجیو  نیملسملا  لاح  حلصی  نأو  نیملـسملاو  مالـسإلا  ّزعی 
جح وضع ، بهیغلا  دمحم  نب  بهیغ  وضع ، بیبحلا  میهاربإ  نب  رصان  مّلسو . هبحصو  هلآ  یلعو  دّمحم  انّیبن  یلع  هللا  یّلصو  ءاعدلا  بیجم 

ای یناـهگان  رییغت  نیا  ءاـضقلا . سلجم  سیئر  نادـیحللا  دـمحم  نب  حـلاص  وضع ، ردـبلا  دـمحم  وـضع ، ریمـالا  نب  دـمحم   234 ص : ، 25
ياعدا تسا  نکمم  هک  داتفا  اهنابز  رس  رب  زین  یتاعیاش  و  « 1  » دیدرگ تالکشم  یخرب  زورب  اههمانرب و  رییغت  بجوم  زور  کی  ندیشکولج 

ثحب دلـسگن  ثحب  هتـشر  هکنیا  يارب  لاح ، ره  هب  دـشاب . رییغت  نیا  يارب  ياهناهب  اهنت  ساـسا و  یب  هبنـشود  بورغ  ماـگنه  دوهـش  تیؤر 
ناهاوخ هک  یناـسک  مراذـگیماو . باـتک  نیا  ياهتـسویپ  هب  ار  نآ  ياـهیگنوگچ  هکم و  رد  هجح  يذ  لـاله  توبث  صوصخ  رد  طوسبم 

235 ص : جح 25 ، دننک . هعجارم  اجنآ  هب  دناهنیمز  نیا  رد  هدرتسگ  ياهیهاگآ 

«1  » هّجح يذ  هبنش 5 

هراشا

1383 / 10 / 26

هّکم هثعب  رد  سدق  شیامه  يرازگرب 

رد يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  هک  سدـق  شیامه  تکرـش  اب  زورما  یمالـسا  فلتخم  ياـهروشک  زا  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  زا  نت  اهدـص 
نیا رد  دـندرک . دـیکأت  یتسینویهـص  میژر  ياههئطوت  ياشفا  نیطـسلف و  تلم  هضافتنا  زا  تیاـمح  ترورـض  رب  دـش ، رازگرب  همرکم  هکم 
ير ياقآ  دنتـشاد ، روضح  نانبل  هللا  بزح  ماقم  مئاق  مساق  میعن  خیـش  هلمج  زا  مالـسا  ناهج  نادنمـشیدنا  اـملع و  زا  یعمج  هک  شیاـمه 

هک ییاهراشف  درذگیم و  ناتسناغفا  قارع و  رد  زورما  هچنآ  : » تفگ دناوخ و  مالـسا  ناهج  لکـشم  نیرتمهم  ار  نیطـسلف  لکـشم  يرهش 
يارب یتسینویهص  میژر  هشقن  تسکش  یناریا  جاجح  تسرپرـس  تسین .» نیطـسلف  لکـشم  اب  طابترا  یب  دوشیم  دراو  یمالـسا  ناریا  هیلع 
میژر ندنار  بقع  رد  هللابزح  تیقفوم  ناوج ، لسن  هژیو  هب  مالـسا  ناهج  يرادـیب  زا  یـشان  ار  تارف  ات  لین  زا  میژر  نیا  هطلـس  شرتسگ 
ققحت یمالسا  بالقنا  تکرب  هب  هک  یمالـسا   236 ص : جح 25 ، يرادیب  جوم  : » تفگ تسناد و  نیطـسلف  هضافتنا  موادـت  یتسینویهص و 
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نینچ يارب  يداصتقا  یـسایس و  عفانم  تسا و  نکمم  ریغ  تارف  ات  لین  زا  یلعج  تموکح  کی  سیـسأت  هک  درک  میهفت  رابکتـسا  هب  تفای ،
لیئارـسا حرط  تفگ : درک و  هراشا  گرزب  هناـیمرواخ  حرط  يارجا  زا  اـکیرمآ  فادـها  هب  ناـشیا  تسین .» نیماـت  لـباق  ياهشیر  یب  میژر 
ياهنایرـش لرتنک  یگنهرف و  هلاحتـسا  گرزب  هنایمرواخ  حرط  رد  هک  یلاح  رد  دسرب ؛ دوخ  فادها  هب  یماظن  هار  زا  دوب  ددص  رد  گرزب 

رابکتسا گرزب  هنایمرواخ  حرط  ساسا  رب  تفگ : يرهـش  ير  ياقآ  تسا . هدش  نییعت  فده  ناونع  هب  یمالـسا  عماوج  يداصتقا  یـسایس 
. تسا زورما  ناهج  رد  یمالسا  يرادیب  یلصا  هطقن  ناونع  هب  یمالسا  بالقنا  تسکـش  ددص  رد  دنکیم و  لابند  ار  ناریا  رب  راشف  یناهج 

یمالـسا ناریا  زا  هک  ناناوج  یهاوخ  مالـسا  جوم  تفگ : درک و  هراشا  ناناوج  نیب  بان  مالـسا  نوزفا  زور  شرتسگ  هب  هیقف  یلو  هدـنیامن 
. دـناهدناجنگ دوخ  ياـههمانرب  رد  ار  ناـناوج  یگنهرف  هلاحتـسا  هجیتـن  رد  هدـش و  یناـهج  رابکتـسا  ساره  بجوـم  دریگیم ، همـشچرس 

یهابت هب  ار  ناناوج  یمالـسا ، عماوج  رد  یقالخا  داسف  جـیورت  اـب  دـنددصرد  یـسایس  تاحالـصا  هناـهب  هب  گرزب  هناـیم  رواـخ  ناـحارط 
رد ار  نآ  ییاکیرمآ  عون  زا  یبلطحالـصا  یهاوخ و  يدازآ  ینیع  هنومن  نایناهج  هک  درک  دیکأت  يو  دـننک . ریگنیمز  ار  اهنآ  دـنناشکب و 

ياهروحم یمامت  : » دوزفا يو  دندش . انشآ  اکیرمآ  رظن  دروم  یسارکمد  تاحالصا و  اب  نایناهج  دندرک و  هبرجت  بیرغوبا  نادنز  قارع و 
تدـحو ققحت  مدـع  يارب  اهنآ  تسا و  كانرطخ  گرزب  هنایمرواخ  ناـحارط  رظن  زا  جـح  میظع  هرگنک  هلمج  زا  یمالـسا  هعماـج  داـحتا 

ياشفا ار  مالسا  ناهج  نادنمشیدنا  نارکفتم و  هژیو  هب  یمالسا  تما  هفیظو  نیلوا  يرهـش  ير  ياقآ  دناهدرک .» يزیر  همانرب  مالـسا  ناهج 
هنانئاخ حرط  اب  هلباقم  يارب  ار  عماج  یحرط  دیاب  مالسا  ناهج  نارکفتم  نادنمشیدنا و  : » تفگ تسناد و  گرزب  هنایم  رواخ  حرط  فادها 

ص: جح 25 ، يریخست  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  سدق ، شیامه  رد  يرهـش  ير  ياقآ  نانخـس  زا  شیپ  دننک .» هیهت  گرزب  هنایم  رواخ 
تـسینویهص نارگلاغـشا  اب  هلباقم  حیحـص  هار  اهنت  ار  هضافتنا  ماودـت  یتسینویهـص ، میژر  اب  شزاس  ندرک  موکحم  اـب  ینانخـس  یط   237

«. دنک تیامح  نیطسلف  مدرم  زا  دشابن و  مارآ  یتسینویهص  میژر  تایانج  ربارب  رد  تسا  بجاو  یناملسم  ره  رب  : » تفگ يو  تسناد .

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  قارع  يالعا  سلجم  هثعب  ياضعا  رادید 

رادـید یناریا  جاجح  تسرپرـس  اب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  روضح  اب  هبنـش  زورما  قارع  یمالـسا  بالقنا  يـالعا  سلجم  هثعب  ياـضعا 
زاربا مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  مالـسا  هار  دیهـش  ناونع  هب  میکح ، هللا  ۀـیآ  دیهـش  زا  لـیلجت  اـب  يرهـش  ير  ياـقآ  رادـید  نیا  رد  دـندرک .

ناناملـسم مالـسا و  دوس  هب  روشک  نیا  هدنیآ  قارع ، رد  ینید  تیعجرم  تیوقت  اب  ردقنارگ و  يادهـش  نوخ  تکرب  هب  هک  درک  يراودیما 
حاورا يرای  هب  دنامیمن و  خساپیب  نادیهـش  هار  موادـت  قارع و  رد  مدرم  ینید و  ناربهر  صالخا  : » دوزفا هیقف  یلو  هدـنیامن  دروخب . مقر 
شیوخ تشونرس  رب  روشک  نیا  مدرم  ندش  مکاح  قارع و  زا  نارگلاغـشا  جورخ  هک  يزور  تسین  رود  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  همئا  هبیط 

ناناملسم تیعقوم  فیعضت  يارب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  نانمـشد  شالت  هب  هراشا  اب  يرهـش  ير  ياقآ  تفرگ .» میهاوخ  نشج  ار 
مهیلع تیب  لها  مالسا  هب  قارع  مدرم  تیرثکا  ندروآ  يور  زا  عنام  دننکیم  شالت  یمحر  یب  تیاهن  اب  مالـسا  نانمـشد  تفگ : قارع  رد 
مالـسا ياملع  یطیارـش  نینچ  رد  درادن و  قارع  مدرم  یعقاو  ندرک  ادـیپ  تردـق  هب  یلیامت  زین  هقطنم  ياهروشک  یخرب  دـنوش و  مالـسلا 

رد یعقاو  یتاباختنا  ییاپرب  یناتـسیس و  هللا  ۀیآ  ياهدومنهر  زا  يوریپ  يو  دنربب . شیپ  هب  مالـسا  تما  دوس  هب  ار  قارع  روما  دنراد  هفیظو 
نآ فوخ  دوب . دـهاوخ  مدرم  دوس  هب  نآ  هجیتن  دوش ، رازگرب  ملاس  یتاـباختنا  هک  یتروص  رد  تفگ : دـناوخ و  يرورـض  رایـسب  ار  قارع 

مدرم یطیارـش  نینچ  رد  دوشن و  سکعنم   238 ص : جـح 25 ، تسرد  مدرم  يارآ  هک  دـننک  يراک  قارع  مدرم  نافلاخم  هک  دراد  دوجو 
مدرم زا  تیامح  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یلوصا  ياهتـسایس  هب  هیقف  یلو  هدـنیامن  دـننک . ظفح  ار  دوخ  لماک  يرایـشوه  دـیاب  قارع 
قارع ناریا و  تلم  ود  نانمـشد  ناـفلاخم و  تین  ءوس  زا  یـشان  دوشیم  دراو  یمالـسا  ناریا  هب  هک  یتاـماهتا  : » تفگ درک و  هراـشا  قارع 

ارف مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مالسا  دربشیپ  يارب  يراکمه  يرکفمه و  هب  ار  یقارع  یناحور  ینید و  ناربهر  یمامت  نایاپ ، رد  ناشیا  تسا .»
رـس تشپ  تیقفوم  اـب  ار  اـهنارحب  نیا  قارع  مدرم  یهلا  لـضف  هب  تسا و  مدرم  دوس  هب  قارع  رد  ینوـنک  طیارـش  دـنور  : » تفگ دـناوخ و 
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یط قارع  یمالـسا  بالقنا  يـالعا  سلجم  هثعب  سیئر  يردـیح  دـمحم  دیـس  مالـسالا  ۀـجح  رادـید  نیا  يادـتبا  رد  تشاذـگ .» دـنهاوخ 
نیا مدرم  زا  تیامح  قارع و  مدرم  هب  صاخ  هجوت  لیلد  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  يربهر و  مظعم  ماقم  هثعب  زا  رکشت  اب  ینانخس 

اهیثعب و تیامح  اب  نارگلاغـشا  تسا . کیژتارتسا  مکحتـسم و  روشک  ود  تابـسانم  قارع ، رد  ینونک  ياـههئطوت  دوجو  اـب  تفگ : روشک 
نیمه رب  مه  قارع  نالوؤسم  زا  یخرب  دننک و  هلـصاف  داجیا  قارع  نایعیـش  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  نیب  دـننکیم  شالت  یفلـس  لماوع 

. دننکیم یفرعم  نمشد  ناونع  هب  ار  ناریا  ساسا ،

نیفیرش نیمرح  نوؤش  سیئر  نّیصحلا  حلاص  خیش  رتکد  اب  رادید 

يارب لبق  لاس  هس  رد  يو  باختنا  تسا . نابرهم  بدؤم و  لدتعم و  هدنـسیون ، میهف ، مادنا ، زیر  هلاس ، داتفه  یملاع  نّیـصحلا  حلاص  رتکد 
دوب يدوعس  تلود  مهم  مادقا  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  مارحلادجـسم و  ینید  یگنهرف و  تیریدم  تُسپ  نیرتیدیلک  يّدصت 

نیدـب دوعـس  لآ  دروآرد . کشخ  بّصعتم و  ياهیفلـس  فیط  فرـصت  هجنپ و  زا  يّدـح  اـت  ار  مهم  زکرم  ود  نیا  یگنهرف  روما  ماـمز  اـت 
جح رد  هیقف  ّیلو  مرتحم  هدنیامن  لباقتم  ياهرادید  دنک . فّرصت  ار  نانآ  ياهرگنس  زا  رگنس  کی  خیـش  لآ  اب  تباقر  رد  تسناوت  هلیـسو 

جح 25، تشاد . لابند  هب  ار  یتاکرب  هک  دش  بوسحم  ناتـسبرع  ناریا و  نیب  ینید  تبثم  لماعت  طابترا و  رگزاغآ  نیمرح  نوؤش  سیئر  اب 
هبنش زورما  دننک . يزیرهمانرب  نآ  يارب  دنناوتیم  ترافس  هثعب و  هک  دراد  ار  يرتشیب  رایسب  ياهیرادرب  هرهب  ناوت  رتسب  نیا  هتبلا   239 ص :

هب مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ناتسآ  تیلوت  يدوعـسم  هللا  ۀیآ  ناگربخ و  سلجم  سیئر  بیان  زا : بکرم  یناریا  تأیه  یلبق  رارق  قبط 
نّیصحلا حلاص  رتکد  اب  رضاح و  نیمرح  نوؤش  تسایر  نامتخاس  لحم  رد  ناریا ) ّتنس  لها  ياملع  زا   ) ربهر قازرلادبع  دنوخآ  یهارمه 

رادید نیا  رد  دیماجنا . لوط  هب  تعاس  کی  دودح  تفرگ ، ماجنا  هناتسود  هنامیمـص و  ییاضف  رد  هک  وگتفگ  رادید و  نیا  دندرک . رادید 
راتـشک زا  يریگوـلج  راـشف و  ماـحدزا و  شهاـک  يارب  یّلح  هار  نتفاـی  ترورـض  هب  عـجار  ناـگربخ  سلجم  سیئر  بیاـن  ینیما  هللا  ۀـیآ 

زا شیب  نونکا  مالـسا  تما  دوزفا : ینیما  هللا  ۀیآ  دندرک . رکـشت  هدش  ماجنا  تامادقا  زا  دنتخادرپ و  رظن  لدابت  هب  دنتفگ و  نخـس  تارمج 
ود ام  یمالسا  بالقنا  زاغآ  رد  دراد . هنیرید  هقباس  ناریا  رد  تنس  لها  نایعیش و  نیب  ینید  تدحو  هتبلا  تسا . تدحو  دنمزاین  ینامز  ره 

نامه رد  میورب . هقطنم  هب  ناتسلگ  ّتنس  لها  تالکشم  هب  یگدیسر  يارب  هک  میتفای  تیرومأم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  زا  یگدنیامن  هب  رفن 
هیصوت هک  تسا  نآ  ام  راظتنا  اذل  میتشاد . هنامیمص  گنتاگنت و  يراکمه  میدوب و  قازرلادبع  دنوخآ  نیمه  نامهم  هتفه  کی  تّدم  رفس 

امـش دـننکن . تناها  اههبطخ  رد  دـننک و  تیاـعر  ار  هعیـش  دـیاقع  هب  مارتحا  تدـحو و  لـصا  دـجاسم  رگید  مرح و  هعمج  همئا  دـییامرفب 
دجاسم نیا  همئا  هب  ادـتقا  اههعمج و  زامن  رد  تکرـش  هب  یـضار  ار  هعیـش  مدرم  ات  میدیـشک  يدایز  تمحز  هعیـش  ياملع  ام  هک  دـینادیم 

ماما یعیش  دض  دنت  ینارنخس  کی  و  دنراد ، روضح  یناریا  هعیش  رازه  هاجنپ  زا  شیب  مارحلا  دجـسم  هعمج  زامن  کی  رد  دینادیم  میدرک .
دننکیم و تیاعر  ار  نآ  همئا  میاهدرک و  رداص  ار  لمعلا  روتـسد  نیا  : » تفگ حلاص  رتکد  دوشیم . هوبنا  تیعمج  نیا  درط  بجوم  هعمج 
داریا و يدنت  ینارنخس  هتشذگ  هتفه  رد  هعمج  ماما  : » تفگ ربهر  دنوخآ   240 ص : جح 25 ، دنشاب .» هتفگ  ینخس  ًاریخا  هک  منادیم  دیعب 

اما مینکیم ، شـالت  بترم  اـم  هچرگ  درک . مهاوخ  يریگیپ  ار  نآ  متحاراـن و  هلأـسم  نیا  زا  نم  تفگ : حـلاص  رتکد  تسا .» هدرک  تناـها 
رد میتحاران . اهنآ  تسد  زا  دـننکیم و  لامعا  ار  شیوخ  يرکف  ياهیدـنت  یهاگ  هنافـسأتم  دـننکیمن و  شوگ  یلیخ  مارحلا  دجـسم  همئا 

هعیـش نیلوؤسم  املع و  طابترا  رارمتـسا  هک  تسا  ینتفگ  دومن . هقالع  راهظا  مه  يو  درک و  توعد  ناریا  هب  ار  ناشیا  ینیما  هللا  ۀیآ  نایاپ ،
تسا یتامادقا  نیرتيرورض  زا  دنراد ، تبثم  لماعت  يراکمه و  يارب  لماک  یگدامآ  هک  لدتعم  ذوفنرپ و  هتسجرب  ياهتیصخش  هنوگنیا  اب 
ناشیا اب  رادید  يارب  ار  بسانتم  ياههرهچ  دنک و  يزیر  همانرب  نآ  يارب  دنناوتیم  هرمع  لوط  مه  جح و  مسوم  رد  مه  ترافس  هثعب و  هک 
دجـسم هعمج  همئا  نوؤش و  سیئر  نیب  یهاگدـید  يّدـج  فـالتخا  دـنیامن . صخـشم  تسـشن  ره  يارب  ار  وگتفگ  ياـهروحم  باـختنا و 
یکلام يولع  رتکد  موحرم  شقن  تیـصخش و  يو  درک . یتحاران  راهظا  هعمج  همئا  ياهیدنت  زا  حلاص  رتکد  تسا و  دوهـشم  اًلماک  مارحلا 
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يارب هک  تسا  نشور  تسا . نیگمـشخ  یکلام  زا  تدش  هب  فلاخم  فیط  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدرمـش  مودـخ  یملاع  ار  يو  هدوتـس و  ار 
: دوب هتفگ  ربهر  دنوخآ  هب  تاقالم  زا  سپ  حلاص  رتکد  تسا . مزال  نیزو  ياههرهچ  باختنا  ناتسبرع  ینید  نالوؤسم  ناملاع و  اب  تاقالم 

«. تسا بوخ  دنیایب ، تاقالم  يارب  نیزو  یملع  ياهتیصخش  هنوگنیا  »

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  جح  یکشزپ  تأیه  رادید 

هیقف و یلو  هدنیامن  اب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  هبنش  زورما  رصع  همرکم  هکم  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  جح  یکـشزپ  تأیه  ياضعا 
ماجنا تامادقا  زا  ناریا  جح  یکشزپ  تأیه  سیئر  ییایض  رتکد  رادید  نیا  رد  دندرک . وگتفگ  رادید و  ادخ  هناخ  یناریا  نارئاز  تسرپرس 

زور هدزاود   241 ص : جح 25 ، لوط  رد  هک  درک  مالعا  يو  داد . شرازگ  نارئاز  هب  یناتـسرامیب  ینامرد و  یکـشزپ ، تامدخ  يارب  هدش 
رد رفن  دادـعت 71  نیا  زا  هک  دـناهتفرگ  رارق  یکـشزپ  هنیاعم  دروم  رامیب  نارئاز  زا  نت  ناریا 4300  جح  یکشزپ  تأیه  ناتـسرامیب  تیلاعف 
زا رفن  نینچمه 31  ناریا  جح  یکشزپ  تأیه  شرازگ ، نیا  ساسا  رب  دناهدش . يرتسب  وی  یـس  یـس  شخب  رد  رفن  فلتخم و 34  ياهشخب 

یکشزپنادند تامدخ  تسا . هدرک  یفرعم  هکم  رهش  ياهناتسرامیب  هب  ناتسبرع  تلود  ینامرد  تاناکما  زا  هدافتـسا  يارب  ار  یناریا  جاجح 
هک تسا  یتامدخ  رگید  زا  ياهنایار  ياههمانرب  زا  هدافتـسا  اب  نارامیب  شریذپ  زین  رامیب و  رئاز  زا 328  يژولویدار  نارئاز و  زا  نت  هب 200 

، تأیه نیا  مهم  تامادقا  رگید  زا  تسا . هدش  ماجنا  ناریا  یمالسا  يروهمج  جح  یکـشزپ  تأیه  يوس  زا  نونکات  ییایـض  رتکد  هتفگ  هب 
ات دـمآ  دـنهاوخ  مهدرگ  ناوراک  کی  رد  نارئاز  زا  هتـسد  نیا  تسا . رامیب  نارئاز  يرارطـضا  فوقو  يارب  هژیو  هاـگنامرد  کـی  لیکـشت 

ینانخـس یط  يرهـش  ير  ياقآ  رادـید  نیا  رد  دـننک . ادا  يرارطـضا  فوقو  تروص  هب  ار  جـح  کسانم  ناوراک  یناـحور  تراـظن  تحت 
رجا اب  ماوت  لاح  نیع  رد  راوشد و  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  هب  تمدـخ  رد  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  جـح  یکـشزپ  تأیه  ياضعا  شـالت 

ماجنا حیحص  هزیگنا  اب  ار  دوخ  راک  رگا  هک  تسا  بیبط » یفاش و   » ینعی قح  ترـضح  یماسا  رهظم  کشزپ  هک  تفگ  درک و  ناونع  یهلا 
باوث و دشاب ، قح  ترـضح  نانامهیم  يارب  تمدخ  نیا  رگا  درک و  دـهاوخ  تفایرد  لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  یمهم  گرزب و  شاداپ  دـهد ،

لاعتم دنوادخ  ياضر  دوخ  تامدخ  اب  دنناوتب  جح  نارازگراک  هک  درک  يراودیما  زاربا  نینچمه  ناشیا  دـش . دـهاوخ  فعاضم  وا  شاداپ 
. دنربب ار  یفاک  هرهب  جح  تینارون  زا  دننک و  نیمأت  ار  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  و 

هکم رمحا  لاله  ناتسرامیب  ریدم  نانخس 

، یکـشزپ تازیهجت  تاناکما و  ظاـحل  زا  رمحا  لـاله  ناتـسرامیب  : » تفگ همرکم  هکم  رمحا  لـاله  ناتـسرامیب  ریدـم  یغابـص  لیعامـسا 
ص: جح 25 ،  83 / 10 زا 13 / دش و  يزادـنا  هار   83 / 10 خـیرات 11 / زا  همرکم  هکم  رمحا  لاله  ناتـسرامیب  دراد .» یلوبق  لباق  تاناکما 

ناتسرامیب شریذپ  متـسیس  ندرک  ياهنایار  ار  ناتـسرامیب  نیا  تامادقا  نیرتمهم  زا  یکی  يو  درک . ادیپ  ار  نارامیب  شریذپ  یگدامآ   242
نارهاوخ یموـمع  هاـگنامرد  رد  نز  صـصختم  شـش  یتشادـهب  زکرم  نیا  رد  رقتـسم  یکـشزپ  رداـک  عوـمجم  زا  درک : دـیکأت  تسناد و 

، ناردارب هاگنامرد  رد  دنشابیم . یلخاد  کشزپ  زین  رفن  جنپ  نامیاز و  نانز و  صصختم  رفن  کی  دادعت  نیا  زا  هک  دنتسه  تیلاعف  لوغشم 
، ینیب قـلح و  شوـگ و  یکـشزپ ، مشچ  یکـشزپنادند ، ياهـشخب  زا  مادـک  ره  رد  میراد و  بلق  صـصختم  شـش  یلخاد و  صـصختم  هن 

راک تاعاس  تیلاعف و  هوحن  يو  دراد . لاعف  روضح  صـصختم  کشزپ  کی  يدپوترا  يژولورا و  یحارج ، صـصخت  قوف  یکـشزپناور ،
نایب اب  هکم  رمحا  لاله  ناتسرامیب  ریدم  درک . مالعا  تسیب  ات  هدزناش  زا  اهرهظ  زا  دعب  هدزاود و  ات  تشه  زا  اهحبـص  ار  یمومع  هاگنامرد 

ياهناتـسرامیب هب  دـنراد ) یحارج  هب  زاین  هک   ) لاحدـب نارامیب  مازعا  يارب  تفگ : میراد ، ناتـسبرع  ياهناتـسرامیب  اب  یبوخ  طاـبترا  هکنیا 
اهناتـسرامیب نیا  هب  یمازعا  نارامیب  راک  تلوهـس  يارب  زین  نابز  برع  کشزپ  طبار  جنپ  میاهتفرگ و  رظن  رد  ار  مزال  تادیهمت  ناتـسبرع ،

یکشزپناور یکـشزپ و  مشچ  ياهـشخب  دادعت و  نیرتشیب  بلق ، یکـشزپنادند و  ياهـشخب  نارامیب  دنتـسه . تیلاعف  لوغـشم  زکرم  نیا  رد 
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یفارگونوس و يژولویدار و  رد  رفن  هس  هاگشیامزآ ، تمسق  رد  رفن  هس  یتشادهب  زکرم  نیا  رد  دناهتشاد . ار  هدننک  هعجارم  دادعت  نیرتمک 
راتسرپ و يو 43  دنتسه . تیلاعف  لوغشم  یکشزپ  كرادم  شریذپ و  تمـسق  رد  رفن  راهچ  ییوراد و  شخب  رد  رفن  هد  یفارگویدراکوتا ،

نارئاز هب  یناسر  تمدخ  تهج  رد  زکرم  نیا  ياضعا  رگید  هارمه  هب  هک  درمش  ناتسرامیب  نیا  لنسرپ  رگید  زا  ار  همدخ  راکددم و 25   5
ص: جـح 25 ، تأیه  رارقتـسا  يارب  یگزات  هب  رمحا  لاله  یلعف  نامتخاس  : » درک ناشن  رطاـخ  یغابـص  دـننکیم . تیلاـعف  مارحلا  هللا  تیب 

هدش هتفرگ  رظن  رد  نارامیب  ندرک  يرتسب  يارب  شخب  هس  زکرم  نیا  رد  هکنیا  نایب  اب  يو ، تسا .» هدش  هتفرگ  رظن  رد  جـح  یکـشزپ   243
لاله ناتسرامیب  هب  نارامیب  لاقتنا  يارب  تقو  عرسا  رد  ات  دراد  رارق  ناتسرامیب  رایتخا  رد  سنالوبمآ  نارامیب 9  لاقتنا  يارب  : » تفگ تسا ،

يرامیب نیرتجیار  ار  یگدروخامرـس  همرکم  هکم  رمحا  لاله  ناتـسرامیب  ریدـم  دـننک .» مادـقا  ناتـسبرع  یتشادـهب  زکارم  رگید  اـی  رمحا 
نارئاز يالتبا  نازیم  شهاک  يارب  اهکسام  زا  هدافتسا  صوصخب  یـشادهب و  لئاسم  تیاعر  تفگ : تسناد و  جاجح  ریاس  یناریا و  نارئاز 

يدوعـس و ناتـسرامیب  رد  ار  ناشرفن  شـش  هک  میتشاد  يزغم  هتکـس  یفداصت و  رامیب  يدودـحم  دراوم  تسا . رثؤم  رایـسب  يرامیب  نیا  هب 
. تفگ عادو  ار  ینافراد  مارحلا  دجـسم  رد  نس  تلوهک  تلع  هب  نارئاز  زا  یکی  هنافـسأتم  میدرک . يرتسب  ناتـسرامیب  نیا  رد  ار  رفن  هدزای 
رد مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  یتشادـهب ، ییوراد و  بسانم  تاناکما  دوجو  برجم و  رداک  قذاح و  ناکـشزپ  روضح  هب  هجوت  اـب  تسا  دـیما 

. دوش عفترم  ناشتالکشم  دنریگ و  رارق  هجلاعم  تحت  تقو  عرسا  رد  يرامیب ، تروص 

ینابرق حرط  لوؤسم  نانخس 

يارجا دراد . ار  دوخ  صاخ  ياهبارطـضا  یعیبط  روط  هب  تسا و  ندـش  یجاح  مارحا و  زا  جورخ  قلح و  زا  شیپ  لـمع  نیرتمهم  یناـبرق ،
میظعلادبع دنراذگب . رس  تشپ  يرتشیب  تعرس  رتمک و  لکـشم  اب  ار  هلحرم  نیا  ات  هدرک  کمک  یناریا  نارئاز  هب  لاس 79  زا  ینابرق  حرط 

کی رد  راوز  هک  دـننادیم  لاـس 79  زا  شیپ  جاـجح  دـیوگیم : حرط  نیا  هراـبرد  وا  تسا . حرط  نیا  يارجا  لوؤسم  لاس 79  زا  اـیناضر 
. درکیم نـفد  اـی  دـنازوسیم  اـی  ار  اـههشال  رتـشیب  ناتــسبرع ، تـلود  دـعب  دـندرکیم و  دنفــسوگ  حـبذ  هـب  مادـقا  یتشادـهبریغ  طـیحم 

تلود دـش  بجوم  ناـبزیم  روشک  جـح  ترازو  تساوـخرد  نینچمه  اـهروشک و  ریاـس  ناریا و  یمالـسا  يروـهمج  ررکم  ياهتـساوخرد 
ص: جح 25 ، طیارش  دهد و  رییغت  هزیناکم  گرزب و  ياههاگراتـشک  هب  سپـس  یتعنـص و  مین  هب  ار  یتنـس  ياههاگراتـشک  ادتبا  ناتـسبرع 

کناب هب  اههاگراتشک  رایتخا  يراذگاو  زا  سپ  دروآ . مهارف  ایند  نادنمتسم  يارب  نآ  لاسرا  ینابرق و  ياهتشوگ  يدنب  هتسب  يارب  ار   244
جح و نامزاس  اب  کناب  نیا  کیدزن  طابترا  لیلد  هب  هک  اههاگراتـشک  نیا  ياضف  زا  دصرد  دودح 45  يریگرایتخا  رد  یمالسا و  هعسوت 
. دـش داجیا  ایند  روشک  ناناملـسم 28  ناتـسبرع و  نادنمتـسم  يارب  یناریا  نارئاز  ینابرق  تشوگ  لاـسرا  ناـکما  تفرگ ، تروص  تراـیز 

رازه  70  ) نارئاز دصرد   80 دودح 5 / ( 1379  ) لوا لاس  رد  تفگ : دـناوخ و  هجوت  لباق  ار  ینابرق  حرط  اب  یناریا  نارئاز  يراکمه  ایناضر 
تشاددای هلاسره  دیسر . رفن ) رازه و 857   93  ) دصرد  99 هب 25 / لبق  لاس  جح  رد  نازیم  نیا  هک  دندرک  لابقتـسا  حرط  نیا  زا  رفن ) و 32 

نیا کناب  تادهعت  هلمج  زا  دراد . هارمه  هب  کناب  جـح و  نامزاس  يارب  ار  یتادـهعت  هک  دوشیم  اضما  یمالـسا  هعـسوت  کناب  اب  یمهافت 
زا سپ  ار  ياهفرح  حباذ  نینچمه 95  دوش . ظاحل  أدبم  روشک  زا  نآ  دیرخ  ماگنه  هب  ینابرق  دنتفسوگ  هب  طوبرم  یعرـش  لئاسم  هک  تسا 

هدع نیا  هدـهع  رب  یناریا ، رئاز  رازه  دودح 96  يارب  حـبذ  راک  هک  میاهدرک  باختنا  اهنآ ، يداقتعا  لئاسم  نتـشاد  رظن  رد  هژیو و  ناحتما 
ای اهناوراک  ناریدـم  دنتـسه . حـبذ  هثدحتـسم  یعرـش  لئاسم  يوگخـساپ  هک  دـنراد  روضح  مه  یناحور  جـنپ  ناوراک  نیا  رد  هتبلا  تسا .
اب ناوراک  ره  رد  همدـخ  کی  هفاضا  هب  بختنم  درف  کی  ناوراک  ره  رئاز  هاجنپ  ره  يازا  هب  اهنیعم و  اهناوراک ، نویناـحور  اـهنآ ، نینواـعم 

ناحباذ هب  نارئاز ، يوس  زا  تباـین  بسک  زا  سپ  ناریدـم  دـننکیم . ادـیپ  ار  هاگراتـشک  نلاـس  هب  دورو  قح  صوصخم ، تراـک  تفاـیرد 
سپس ایناضر  دنکن . ادیپ  یعرش  لکشم  ات  دریذپ  تروص  دیاب  ًامتح  تلاکو  نیا  دنهد و  ماجنا  ار  اهنآ  نارواک  ینابرق  ات  دنهدیم  تلاکو 

ناریدـم هک  تسا  ییاهنپوک  مجح  ندرک  مک  يارب  حرط  نیا  دوزفا : درک و  هراـشا  دنفـسوگ  سأر  جـنپ  ود و  کـی ، ياـهنپوک  عیزوت  هب 
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یتخادرپ هلاوح  ای  شیف  یپکوتف  ای  لصا  ییاسانـش و  تراک  نتـشاد  تسد  رد  اب  یتسیاباهنآ  نینواعم  ای  اهناوراک  ناریدم  دـننکیم . لمح 
ار 105 یناریا  نارئاز  زا  هدـش  تفایرد  غلبم  يو   245 ص : جح 25 ، دـننک . هعجارم  هکم  هناگ  هن  قطانم  هب  اهنپوک  تفایرد  يارب  ناریا  رد 
و داد ) خر  راب  نیلوا  يارب  قافتا  نیا  هک   ) دـندرک زیراو  ناریا  رد  ار  غلبم  نیا  رئاز  رازه و 73   92 دوزفا : درک و  مالعا  ناموت  رازه و 975 

نپوک تفایرد  هب  لیام  دنتـسه و  اـم  متـسیس  زا  جراـخ  هک  روشک  زا  جراـخ  یناریا  نارئاز  اـی  هدـشن و  غلبم  نیا  زیراو  هب  قفوم  يرئاز  رگا 
ای 120 يدوعس  لایر  تخادرپ 450  اب  هعجارم و  رمـس  لـته  رد  عقاو  هقطنم 7  داتـس  هب  تسیب  ات  هدزناش  تعاس  زا  ادرف  دنناوتیم  دنـشاب ،

ياههاگراتشک ماحدزا  ار  لکشم  نیرتیلصا  ینابرق  حرط  يارجا  لوؤسم  دننک . مادقا  نپوک  تفایرد  هب  يدوعـس  لایر  هس  هفاضا  هب  رالد 
روذعم دنملاس و  نارئاز  اهمناخ و  اهناوراک ، مرتحم  ناریدم  رگا  دوزفا : درک و  مالعا  نابرق  دیعـس  دـیع  زور  رهظزا  دـعب  تاعاس  رد  ناریا 

زا یمظعا  شخب  دـننک  هداـمآ  اـم  يارب  ار  اـهنآ  یناـبرق  تسرهف  دـیع ، زور  حبـص  تفه  تعاـس  هدرب و  تارمج  یمر  يارب  هنابـش  ار  درم 
دنهد ماجنا  هنابـش  یمر  هدع ، نیا  بیغرت  اب  ناوراک  ناریدم  اهناوراک و  مرتحم  نویناحور  رگا  دوشیم . فرطرب  دیع  رهظ  زا  دعب  کیفارت 

ماحدزا زا  هکلب  دـنکیم ، کمک  اهناوراک  هب  اـهنت  هن  رما  نیاو  دوب  دـهاوخن  رهظزادـعب  زا  رتتولخ  حبـص  تاـعاس  رد  هاگراتـشک  نلاـس 
ياضف دصرد  يراذـگاو 45  يارب  یمالـسا  هعـسوت  کناب  هب  هک  ییاهراشف  ناریا و  هاگراتـشک  نلاـس  راـنک  رد  رگید  ياـهروشک  نارئاز 
ینابرق زا  یشخب  دوشیم ، ماجنا  یناریا  نارئاز  ینابرق  حبذ  يارب  هک  یـشالت  مامت  اب  تساک . دهاوخ  دوشیم ، دراو  ناریا  هب  اههاگراتـشک 

حبص لاس 79  رد  دنوشیم . هاگنابرق  یهار  دعب  هب  هدزناش  تعاس  زا  هک  ییاهناوراک  هلمج  زا  دوشیم ؛ لوکوم  نابرق  دیعس  دیع  يادرف  هب 
31  ) دصرد دیع 45  يادرف  حبـص  و  سأر ) رازه و 782   22  ) دصرد دیع 32  رهظ  زا  دـعب  سأر ،) رازه و 949   15  ) دصرد دیع 23  زور 
43  ) دصرد دیع 45  زور  رهظ  زا  دعب  سأر ،) رازه   19  ) دصرد  20 دیع 09 / زور  حبـص  زین  لبق  لاس  میتشاد و  ینابرق  سأر ) رازه و 301 

ریـصقت قلح و  يارب  نارئاز  هکنآ  يارب  هتبلا  میداد . ماجنا  ینابرق  سأر ) رازه و 857   31  ) دصرد  32 دیع 68 / يادرف  حبص  و  سأر ) رازه 
هک دش  اتفتـسا  دیلقت  ماظع  عجارم  زا  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  قیرط  زا  انم ، رد  لامعا  بیترت  ندز  مه  هب  فده  اب  دنـشاب  هتـشادن  یلکـشم 

ياهدع هچنانچ  رذگهر  نیا  زا  ات  دـنداد  رارق  نارئاز  تیؤر  نویناحور و  ناریدـم و  هیلک  رایتخا  رد  دنتـشون و  ار  ناشتارظن  ناراوگرزب  نآ 
خـساپ نیع  دروم  نیا  رد  دـنوش . جراخ  مارحا  زا  دـنناوتب  دنـشاب ، هدـشن  ینابرق   246 ص : جـح 25 ، ماـجنا  هب  قـفوم  مهد  زور  بورغ  اـت 

زور نامه  و  دـنزادنیب ، ریخات  ار  ینابرق  دـنناوتیم  ترورـض  ضرف  اب  : » تسا حرـش  نیا  هب  يربهر  مظعم  ماقم  ياهنماخ  هللا  ۀـیآ  ترـضح 
زبس و ياهـسابل  اب  ام  نیحباذ  دـنرواین .» اج  هب  ینابرق  زا  لبق  ار  هکم  لاـمعا  یلو  دـنوش ، جراـخ  مارحا  زا  دـنیامن و  ریـصقت  اـی  قلح  دـیع ،

دندرک ساسحا  ای  دندروخرب  یلکـشم  هب  اهناوراک  ناریدم  رگا  دـنراد . وزاب  رب  درز  راون  دنتـسه و  شوپ  دیفـس  یگمه  ام  داتـس  ياهورین 
شوپ دیفس  يداتس و  ياهورین  اب  ار  بتارم  دنوشن و  تبحص  دراو  یناریا  ریغ  لماوع  اب  میقتسم  روط  هب  درادن ، ینابرق  طیارـش  يدنفـسوگ 
نارئاز ناگدـنیامن  ای  ناریدـم  نویناحور و  تساوخرد  رب  انب  هک  تسا  فظوم  هاگراتـشک  نلاس  یناریا  لوؤسم  دـنراذگب . نایم  رد  یناریا 

. دننک جراخ  تایلمع  هنودرگ  زا  اهنآ  ندب  هب  يرپسا  ندز  اب  دییأت  تروص  رد  یـسررب و  تسا ، ینابرق  طیارـش  دقاف  هک  ار  ییاهدنفـسوگ 
هب دادما  هتیمک  ششوپ  تحت  نامورحم  فرصم  يارب  یناریا  نارئاز  ینابرق  دنفـسوگ  هشال  رازه  لهچ  دودح  لبق  ياهلاس  لثم  مه  لاسما 

هیجوت اهناوراک و  مرتحم  نویناحور  اب  لماک  یگنهامه  اب  ات  تساوخ  اهناوراک  ناریدـم  مامت  زا  ایناضر  دـش . دـهاوخ  لاسرا  ناـنبل  روشک 
نیب ینابرق  تایلمع  زا  يدایز  شخب  هک  دـنروآ  مهارف  ار  یطیارـش  هنابـش ، یمر  رئاز و  ناوناـب  روط  نیمه  درمروذـعم و  دـنملاس و  نارئاز 
دیابن الـصا  دش ، لوکوم  دعب  زور  حبـص  هب  ینابرق  تایلمع  رگا  تفگ : نایاپ  رد  يو  دوش . ماجنا  نابرق  دـیع  زور  هدزاود  ات  تفه  تعاس 

جح رد  میراودـیما  دیـسر . دـهاوخ  مامتا  هب  الماک  ینابرق  تاـیلمع  مهدزاـی  زور  رهظ  اـت  اریز  ددرگ ؛ نارئاز  ینارگن  بارطـضا و  بجوم 
. میشاب نارئاز  ناگدنیامن  اهناوراک و  مرتحم  ناریدم  نویناحور و  یندوتس  يراکمه  دهاش  هتشذگ  نوچمه  زین  لاسما 

« یمالسإلا ملاعلا  ۀطبار   » هرگنک زا  یشرازگ 
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اهدص دراد . لاعف  روضح  ناهج  روشک  دصکی  زا  شیب  رد  هک  تسا  یللملا  نیب  یمالسا  یغیلبت  نامزاس  نیرتیوق  یمالسإلا » ملاعلا  ۀطبار  »
اهدـص دوشیم ، هرادا  هطبار  نیا  دـجاسم  روـما  هرادا  شخب  تیریدـم   247 ص : جـح 25 ، تحت  فلتخم  ياـهروشک  رد  گرزب  دجـسم 

یناوارف بتک  تایرشن و  دنکیم و  تیلاعف  هطبار  نیا  یلاسرا  ياههمانرب  یمازعا و  دیتاسا  اب  ناهج  ياههاگشناد  رد  یسانشمالسا  یسرک 
اهروشک رگید  ناتـسبرع و  رد  نامزاس  نیا  تمه  هب  یناوارف  ياههرگنک  دوشیم . عیزوت  ناهج  حطـس  رد  پاـچ و  هسـسؤم  نیا  هلیـسو  هب 

تـسا هکم  رد  هرگنک  نیا  يرازگرب  لاس  نیمجنپ  لاسما  تسا . ۀمّرکملا » ۀـکم  رمتؤم   » اهنآ نیرتمهم  زا  یکی  هک  دوشیم  رازگرب  هنالاس 
ادرف و دش و  رازگرب  زورما  همرکم  هکم  رد  یمالـسإلا  ملاعلا  ۀطبار  لحم  رد  هتالاجم » هفادـهأ و  یفاقثلاو ، يراضحلا  راوحلا   » ناونع اب  هک 

رتکد هلمج  زا  دناهدش ؛ توعد  نآ  رد  ینارنخس  يارب  اهروشک  رگید  ناتسبرع و  زا  يددعتم  ياهتیـصخش  دوشیم و  رازگرب  زین  ادرف  سپ 
نب دیجملادبع  هکم  ریما  يدوعس و  ناتسبرع  یمسر  یتفم  زین  برغم و  زا  فیرـش  لماک  داتـسا  نادوس و  ینید  نوؤش  ریزو  ریـشبلا  ماصع 

یتفم اشع ، زامن  زا  سپ  هبنشکی  زور  دش و  حاتتفا  زورما  همرکم  هکم  ریما  زیزعلادبع  نب  دیجملادبعریما  ینارنخس  اب  هرگنک  نیا  زیزعلادبع .
نیا رد  يددـعتم  ياـهروشک  هکنآ  مغر  یلع  درک . دـهاوخ  ینارنخـس  خیـشلا  لآ  هللادـبع  نـب  زیزعلادـبع  خیـش  يدوعـس  روـشک  یمـسر 
اـشع زامن  ماگنه  زورما  دوب . هدشن  توعد  یـسک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  زا  هنافـسأتم  دنتـشاد ، روضح  دندوب و  هدـش  توعد  سنارفنک 

تکرـش سالجا  نیا  رد  يدهلا  ملع  ینامز و  يزاریـش ، رازآ  یب  رکـسع ، یـضاق  نایاقآ : مالـسا  ججح  تارـضح  زا  بکرم  یناریا  تأیه 
ۀطبار لک  ریبد  هب  ار  یبرع  تاقیم  هلجم  هرود  کی  رکسع  یضاق  مالسالا  ۀجح  تسا . دازآ  سنارفنک  نیا  رد  مومع  تکرـش  هتبلا  دندرک .

هتسجرب نانامهم  زا  يدادعت  اب  يرـصتخم  هفراعم  وگتفگ و  رادید و  سالجا  هیـشاح  رد  و  دندرک ، میدقت  یکرت  هللادبع  رتکد  ياقآ  ملاعلا 
يو درک . داریا  نآ » طیارـش  اوتف و   » ناونع تحت  ار  شیوخ  هتعاس  کی  ینارنخـس  تسانیبان ، هک  خیـش  لآ  زیزعلادبع  خیـش  تفرگ . ماجنا 

.1 درک : حرطم  زین  ار  ریز  هتکن  ود  نآ  طیارـش  زا  یخرب  نایب  قیقحت و  ملع و  نودـب  ياوتف  زا  زیهرپ  اوتف و  رد  تقد  هب  مامتها  ناـیب  نمض 
اریز دنک ؛ هلمح  نارگید   248 ص : جح 25 ، هب  تسا و  قلطم  قح  دیـسر ، نآ  هب  وا  داهتجا  هچنآ  هک  دنک  لایخ  یتفم  کی  دیابن  هاگچـیه 

ریفکت دیابن  دـناهدرک ، اطخ  یتفم  کی  رظن  هب  هدـیقع  ای  هقف  رد  هک  ار  رگید  بهاذـم  نادـهتجم و  اذـل  دـشاب . اطخ  وا  كرد  تسا  نکمم 
تـساوخ يو  زا  یقیناود  روصنم  تقو  هفیلخ  درک ، فیلات  ار  أّطؤم  هک  یماگنه  سنا  نب  کـلام  . 2 درک . تیاده  دـیاب  ار  اهنآ  هکلب  درک ؛

کلام اما  دـنراذگ ، رانک  ار  یهقف  بتاکم  هیقب  دـننک و  لمع  نآ  هب  نیملـسم  همه  ات  دـنک  غالبا  همه  هب  ار  أّـطؤم  باـتک  دـهد  هزاـجا  هک 
«. دـنک دـیلقت  دوخ  بهذـم  ماما  هیقف و  زا  یـسکره  دنـشاب و  دازآ  ناناملـسم  راذـگب  ینکیم ؟ لـیمحت  مدرم  هب  ار  هقف  کـی  ارچ  : » تفگ

تالاؤس سالجا  نانکراک  دشاب . لیلد  عبات  طقف  دـشاب و  هتـشادن  یفنح  ای  یعفاش  ای  یلبنح  بهذـم  هب  یبصعت  دراد  هفیظو  یتفم  نیاربانب 
دنهاوخن تئارق  اراکـشآ  هک  دوب  مولعم  هچرگ  تشون ؛ یلاؤس  مه  ینامز  مالـسالا  ۀـجح  دـندرکیم . يروآ  عمج  باوج  يارب  ار  راـضح 

ره ناوریپ  ات  دـننک  لیمحت  ناگمه  رب  ار  وا  هقف  دادـن  هزاجا  هک  دـیدرک  نیـسحت  ار  کلام  ماـما  امـش  داتـسا ، باـنج  دوب : نیا  لاؤس  درک .
رگید یعفاش و  یفنح و  یکلام و  ياهقف  هنیدم  هکم و  رهـش  رد  هک  دیهدیمن  هزاجا  ارچ  سپ  دننک ؛ لمع  شیوخ  هقف  هب  دـنناوتب  بهذـم 

نیا رد  روضح  هک  تسا  ینتفگ  دـیاهدرک ؟ لیمحت  ناگمه  رب  ار  یلبنح  هقف  دـننک و  سیردـت  دوخ  ناوریپ  يارب  ار  شیوخ  هقف  بهاذـم ،
دنوش رضاح  نآ  رد  هبترم  کی  مک  تسد  دنتاعوضوم  هنوگنیا  رد  یملع  قیقحت  هب  دنمهقالع  ییالـضف  تسا  بسانم  تسا و  دازآ  هرگنک 
تسا اهندمت » يوگتفگ   » لاسما هرگنک  عوضوم  . 2 دوش . هدوشگ  ناشیور  هب  يدیدج  ياهقفا  ات  دنوش  انـشآ  یگنهرف  ياهتیعقاو  نیا  اب  و 

رد درادن ؛ نآ  رد  يروضح  هنافـسأتم  اما  دراد ، ناریا  ار  هیرظن  فرح و  نیرتشیب  دوب و  رـصاعم  ناهج  رد  نآ  رادمچرپ  یمالـسا  ناریا  هک 
دننام یناریا  ياهتیـصخش  زا  يدادـعت  اب  هدرک و  رفـس  ناریا  هب  تسانـشآ و  ناریا  اب  یکرت  هللادـبع  رتکد  ملاعلا  ۀـطبار  لک  ریبد  هک  یلاـح 

یگنهرف لاعف  روضح  هنامرتحم و  توعد  هنیمز  لبق  هام  دنچ  زا  ترافس  هثعب و  هک  تشاد  اج  ًاعقاو  تسا . یمیمص  تسود  يریخست  ياقآ 
یمالـسا يروهمج  بیـصن  يزیچ  هدنیآ  لاس  هب  يراودیما  فسأت و  زج  لبق  ياهلاس  لثم  مه  لاسما  هنافـسأتم  دـندرکیم . مهارف  ار  ناریا 

249 ص : جح 25 ، دشن !
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هجح يذ  هبنشکی 6 

هراشا

1383 / 10 / 27

« یمالسإلا ملاعلل  ۀّیفاقثلا  ۀمصاعلا  ۀمّرکملا  ۀّکم   » هرگنک

لاس 1397 زا  ّجحلل » يربکلا  ۀّیمالـسإلا  ةودنلا  : » یّلک ناونع  اب  جـح  مسوم  رد  هنالاس  هرگنک  يرازگرب 22  زا  سپ  ناتسبرع  جح  ترازو 
رد دنک . رازگرب  یمالسإلا » ملاعلل  ۀّیفاقثلا  ۀمـصاعلا  ۀمّرکملا  ۀّکم   » ناونع اب  ار  اههرگنک  نیا  تفرگ  میمـصت  لبق  لاس  هس  زا  ات 1419 ق ،

هرگنک رد  هلاقم  تئارق  هئارا و  اب  زین  یقاب  نیدـلادامع  یعافر و  رابجلادـبع  ياقآ  رکـسع ، یـضاق  ياقآ  مالـسإلا  ۀـجح  هتـشذگ  لاـس  ود 
ياهتیـصخش زا  يرامـش  لاس  ره  ناتـسبرع  جح  ترازو  تسا . هدش  پاچ  هرگنک  تالاقم  هعومجم  باتک  رد  ناشتالاقم  دنتـشاد  تکرش 

ِناگدننک تکرـش  ًالومعم  هک  دنکیم  توعد  جـح  مسوم  رد  نامهم  ناونع  هب  ترازو  هنیزه  اب  ار  یمالـسا  ياهروشک  زا  يدادـعت  یملع 
زج هب  هک - تسا  هدرک  توعد  جـح  ترازو  ار  یناریا  یملع  ياههرهچ  زا  رفن  جـنپ  لاسما  دنتـسه . ناـنامهم  نیمه  اـههرگنک  نیا  یلـصا 

یفطصم . 3 يرتسبـش ؛ دهتجم  دمحم  . 2 يداوـج ؛ نسحم  . 1 ناـیاقآ : زا  دـنا  تراـبع  دـنراد و  روـضح  هرگنک  نیا  رد  بش - رذآ  ياـقآ 
زورما لاسما  هرگنک  دناهداتـسرف . هلاقم  هرگنک  يارب  بشرذآ  ياقآ  طقف  ًارهاظ  و  بشرذآ . یلع  دمحم  . 5 یعافر ؛ رابجلادبع  . 4 نایکلم ؛

حلاص رتکد  نیمرح  نوؤش  سیئر  تسایر  اب  دـش و  حاتتفا  یندـم  داـیا   250 ص : جح 25 ، رتکد  ناتسبرع  جح  ریزو  ینارنخـس  اب  هبنـشکی 
روبزم هرگنک  ریبد  جح و  ریزو  هدنیامن  رداقاب  رکبوبا  رتکد  تشاد . دهاوخ  همادا  هرگنک  نیا  زین  هبنـشهس  هبنـشود و  تفای . همادا  نّیـصحلا 

یمالسا و نیرکفتم  نایم  رد  يدنمشزرا  هاگیاج  دوشیم ، رازگرب  همرکم  هکم  سدقم  نیمزرس  رد  هک  یمالسا  گرزب  هرگنک  نیا  تفگ :
حطس ود  رد  نادنمشناد  تسا . نانآ  نایم  رظن  لدابت  ناهج و  رسارس  زا  یمالـسا  نیرکفتم  ندش  عمج  نآ  مهم  راثآ  زا  یکی  هتفای و  یبرع 
دنراد ار  هرگنک  رد  هدننک  تکرـش  رظان و  شقن  طقف  یعمج  دننکیم و  تئارق  ار  ناشیاههلاقم  يدادعت  دننکیم : تکرـش  هرگنک  نیا  رد 
رتکد نوچمه  دنراد ؛ تکرش  رانیمـس  نیا  رد  یگرزب  نیرکفتم  دوشیم . میظنت  جح  مسوم  هکم و  یگنهرف  ریثأت  هرابرد  ًاتدمع  اههلاقم  و 

باهولادـبع يرـصم  دنمـشیدنا  یقوزرملا و  برعیوبا  یـسنوت  دنمـشیدنا  رـصم ، زا  شاقنلا  ءاجر  داتـسا  نادوس ، زا  مساـق  فیرـشلا  نوع 
زور رهظ  زا  لبق  هک  تسا  یـسراف » تایبدا  رد  جـح   » هب نآ  یملع  تسـشن  نیموس  صاـصتخا  هرگنک  نیا  ياهیتفگـش  زا  یکی  يریـسملا .

هجوت ناشن  ًالوا  یمـسر  سالجا  راک  روتـسد  رد  ناتـسبرع  هلیـسو  هب  عوضوم  نیا  نداد  رارق  تفرگ . دهاوخ  رارق  راک  روتـسد  رد  هبنـشود 
یتصرف دورو  رگنایب  ًاثلاث  عضاوم و  شخرچ  زا  یناشن  ًایناث  تسا . ناریا  هب  روشک  نیا  یتلود  ینید  یگنهرف و  ياههاگتـسد  تلود و  یلعف 

ياهتیـصخش اـهنامزاس و  دـناوتب  اـت  تسا  یللملا  نیب  ینید  هصرع  نیا  رد  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  لاّـعف  یگنهرف  روـضح  يارب  ییـالط 
يروهمج هنافـسأتم  اّما  دـناسرب . مالـسا  ناـهج  شوگ  هب  یلعف  طیارـش  اـب  بساـنتم  ار  شیوخ  ماـیپ  دـنک و  یئاسانـش  ار  لوؤسم  یگنهرف 

هک بشرذآ  ياقآ  ینعی  تسا ؛ یناریا  رفن  کی  طقف  عوضوم ، نیا  نارنخس  هس  زا  طقف  هدرکن و  يزیر  همانرب  راک  نیا  يارب  ناریا  یمالسا 
رد هعمج ؛ دمحم  حیدب  روصنم و  نیدلا  ءالع  دمحم  ياهمان  هب  دنتسه  يرـصم  رگید  رفن  ود  تسا و  هدرکن  تکرـش  هرگنک  رد  مه  ناشیا 

دراد رارق  راک  روتسد  رد  ۀنطلسلا » ربخم  تیاده  یلق  يدهم  جاح  جح  همانرفس   » یـسررب ییاسانـش و  عوضوم  زین  یملع  تسـشن  نیمـشش 
. دنکیم تئارق  هنیمز  نیا  رد  ار  شاهلاقم  معنملادبع  نیدلارون  دمحم  مان  هب  يرصم  کی  هک 

نیشیپ هرگنک  ود  تسیب و  تاعوضوم 

ترازو یعامتجا  یسایس و  یگنهرف و  ياهیریگتهج  اهشهوژپ و  ریس  زا  يدامن  دناوتیم  هتشذگ  لاس  ود  تسیب و  ياههرگنک  تاعوضوم 
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سدق یمالسا 3 . ياهيراکمه  جح و  جح 2 . مسوم  رد  غیلبت  . 1 دشاب : مالسا  ناهج  یللملا  نیب  غیلبت  داهن  نیرتيوق  ینعی  ناتسبرع ، جح 
، جح جاّجح 7 . لماکت  رد  نآ  ریثأت  نامیا و  تاجن 6 . هار  اهنت  ادخ  هب  تشگزاب  داهج 5 . جح و  مالسا 4 . ناهج  داهن  رد  یصقا  دجسم  و 

تسادق تینما 12 . جح و  ون 11 . یگدنز  رد  جح  شقن  جح 10 . بدا  ءارجا 9 . عیرشت و  تمکح  دُعب  زا  جح  ناج 8 . هیکزت  يارب  يرفس 
ییافوکش اههئطوت 15 . ربارب  رد  نیملـسم  تدـحو  جـح و  رـصاعم 14 . ياهشلاچ  مالـسا و  غیلبت 13 . رازبا  شقن  جـح و  ناـکم  ناـمز و 

مالـسا 18. ناهج  رد  تینما  جح و  نیملـسم 17 . هدـنیآ  زورما و  رد  نآرق  تغل  شقن  یمالسا 16 . عماوج  يداصتقا  یـسایس و  یعامتجا ،
جح 25، یمالسا  رتهب  هدنیآ  يارب  يرتسب  جح ، عادولا 20 . ۀّجح  هبطخ  یناسنا  يراتفر و  میهافم  یمالسا 19 . تما  تایح  رد  جح  شقن 

ياقآ لاس  ره  رد  سنارفنک  نیا  تباث  ریبد  جـح  ریغتم  تباث و  ماـکحا  ناناملـسم 22 . رتشیب  ياهیراکمه  يارب  يرتسب  جح  . 21 252 ص :
رد هتشاد و  هنامیمص  يراکمه  هناتسود و  طباور  اهنآ  اب  تسانـشآ و  ناریا  ياهتیـصخش  زا  يدادعت  اب  هک  تسا  رداقاب  دمحا  رکبوبا  رتکد 

. تسا هدرک  راهظا  ناریا  هب  رفس  رتشیب و  يراکمه  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  ییوگتفگ 

هرگنک رد  ناوناب  روضح  نیلوا 

لاسما هک  دوب  هرگنک  نیا  رد  ناتـسبرع  روشک و  دـنچ  زا  ناوناب  یگنهرف  ياههرهچ  زا  نت  لهچ  دودـح  روضح  دـیدج  تالّوحت  زا  یکی 
هب ار  یمومع  ياهـسنارفنک  رد  روضح  هزاجا  تسا و  عونمم  نانز  یگدـننار  یتح  هک  يروشک  رد  دـناهتفای . روضح  هزاجا  راب  نیلوا  يارب 

هیحاـتتفا هسلج  رد  سـالجا ، رد  رـضاح  ناـنز  هدـنیامن  ناونع  هب  يدوعـس ، رد  هدرکیلـصحت  ینیپـیلیف  مناـخ  کـی  زورما  دـنهدیمن ، اـهنآ 
. درک مالعا  ار  نانز  هژیو  نویسیمک  لیکشت  ینارنخس و 

ییوجشناد هیسروب  شریذپ 

شریذـپ جـح  هتـشر  رد  لیـصحت  يارب  یمالـسا  روشک  هد  زا  شیب  زا  ار  وجـشناد  دـص  دودـح  رد  : » تفگ شاینارنخـس  رد  رداـقاب  رتکد 
عوضوم باختنا  هک  تسا  ینتفگ  دناوخ . ياهلاقم  هیحاتتفا  هسلج  رد  زین  نایوجـشناد  نیا  هدنیامن  دنالیـصحت .» لوغـشم  نآلا  هک  میاهدرک 

تسا و ناریا  رتلاعف  روضح  يارب  یتصرف  رداقاب  رتکد  يراکمه  یگدامآ  هرگنک و  نیا  ياهتـسشن  یخرب  يارب  یـسراف » تایبدا  رد  جح  »
جح ترازو  هلیسو  هب  ناریا  یهاگشناد  ياهتیصخش  شنیزگ  دننک . يزیر  همانرب  هنیمز  نیا  رد  دعب  ياهلاس  يارب  دنناوتیم  ترافس  هثعب و 

نانامهم یفرعم  رد  جـح  ترازو  هب  يراکمه  یگدامآ  مالعا  اب  دـنناوتیم  هثعب  ترافـس و  هجوت و  لـباق  تسا  ياهلأـسم  ناـمهم  ناونع  هب 
. دننک افیا  یتبثم  دنمفده و  شقن 

ناتسبرع یمسر  یتفم  خیش  لآ  هللادبع  نب  زیزعلادبع  خیش  اب  رادید 

دنوخآ زا : بکرم  یناریا  هورگ  راهن ، تفایـض  هب  توعد  هعیـش و  ینـس و  نایناحور  رادید  اب  خیـشلا  لآ  تقفاوم  قبط  هبنـشکی  زورما  رهظ 
رد نمکرت  یناحور  ود  و  شرورپ ، شزومآ و  ترازو  قباس  نواـعم  رهـشهب و  هرود  دـنچ  هدـنیامن  یلیلخ  یناـمحر  مالـسالا  ۀـجح  ربهر ،

تدحو هشیدنا  : » تفگ ینامحر  ياقآ  دش و  حرطم  ناریا  تنس  لها  نایعیش و  نیب  تدحو  زاغآ ، رد  دندرک . تکرـش  یتفم  راهن  تفایض 
نیمه تفر ، ایند  زا  نم  ردپ  هک  لاس 54  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  اذل  دـندرک . میکحت  ار  نآ  ینیمخ  ماما  دراد و  هنیرید  هشیر 

تنس لها  ایآ  : » درک لاؤس  یتفم  میاهتشاد .» ار  یهارمه  تکراشم و  نیمه  مه  ام  درک و  تکرش  نم  ردپ  میحرت  سلجم  رد  ربهر  دنوخآ 
روضح سلجم  رد  تنـس  لها  زا  روشک  فلتخم  ياهناتـسا  زا  هدنیامن  تسیب  زا  شیب  هک  دش  هداد  خـساپ  دـنراد »؟ سلجم  رد  ياهدـنیامن 

زیمآ تملاسم  یتسیزمه  هنیمز  رد  هک  درک  لاؤس  اهناتـسا  رگید  ناتـسلگ و  ناتـسا  نیـشن  ینـس  ياهرهـش  قطانم و  هب  عجار  سپـس  دنراد .
تشاذگاو رعیوشلا  دعس  دمحم  رتکد  دوخ  یلاع  رواشم  هب  ار  نخس  مامز  یتفم  وگتفگ ، يرادقم  زا  سپ  دش . نایب  ینانخس  یّنـس  هعیش و 
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یمـسر ناـگرا  ۀیمالـسالا  ثوحبلا  هلجم  هیریرحت  تأـیه  سیئر  رعیوـش ، رتـکد  دـش . هتفگ  یمالـسا  بهاذـم  بیرقت  هب  عـجار  یبلاـطم  و 
یتمحز ات  دینک  تبحـص  نم  اب  دیراد  يرتشیب  تبحـص  رگا  : » تفگ هراشا  اب  يو  تسا . بدؤم  لدـتعم و  نیتم ، یـصخش  روشک ، تیباهو 

ناریا تاغوس  هیده و  یتفم  رتفد  لوؤسم  دهف  رتکد  يارب  اهراب  نونکات  هک  زین  ربهر  دنوخآ  ياقآ  دوشن .» مهارف  تسانیبان  هک  داتسا  يارب 
اًلثم دراد و  ياهفـسلف  روشک  نیا  رد  یتفم  ِتمـس  يارب  انیبان  ملاع  ِباختنا  ایآ  : » تفگ يو  هب  یخوش  هب  تسا ، هدش  تسود  وا  اب  هدروآ و 

ص: جح 25 ، یتفم  ردپ  زاب ، نب  زا  لبق  ایوگ  درک . یهارمه  زیمآزنط  نخس  نیا  اب  شلصفم  هدنخ  اب  دهف  دراد »؟ یتلیضف  زایتما و  ییانیبان 
يولع رتکد  موحرم  زا  ار  هکم  لها  هوکشاب  لیلجت  عوضوم  ربهر  ياقآ  تسا ! هدوب  انیبان  مه  وا  هک  هتـشاد  ار  روشک  ياتفا  ماقم  یلعف   254

هنانیگمـشخ یتـفم  درک . يروآداـی  ار  هللادـبع  ریما  تیاـمح  روـضح و  وا و  هزاـنج  عییـشت  مسارم  رد  هکم  یناـفرع  تقیرط  ربـهر  یکلاـم 
اب میقتسم  ییانشآ  يارب  ار  يو  ربهر  ياقآ  هکنآ  زا  سپ  خیـشلا  لآ  درک . زاربا  ناراذگتعدب  زا  تیامح  عوضوم و  نیا  زا  ار  دوخ  یتحاران 

ناریا : » داد خساپ  یخوش  هب  ربهر  ياقآ  تشک »؟ دنهاوخن  ارم  هدـعاقلا  ناونع  هب  ایآ  میایب  ناریا  نم  رگا  : » دیـسرپ درک  توعد  ناریا  عضو 
«. مدرک هاتوک  اذل  متـسه ؛ هدعاقلا  وضع  دندرکیم  لایخ  متفریم  اج  ره  و  دوب ، دنلب  امـش  شیر  هزادنا  هب  اًلبق  مه  نم  شیر  اما  تسا  نما 

يدـیلک شقن  تسا و  روشک  ینید  ماقم  نیرتالاب  تسا ، ناتـسبرع  ءاملعلا  رابک  تأـیه  سیئر  هک  يدوعـس  یمـسر  یتفم  هک  تسا  ینتفگ 
ياملع لدتعم و  یّنـس  ياملع  يروضح  ياهوگتفگ  اهرادید و  نیاربانب  دراد . هدهع  هب  ار  یعیـش  دض  یباهو و  دنت  تاغیلبت  اهاوتف و  همه 
یکدنا حیحصت و  ار  ناریا  هعیش و  هب  عجار  يو  طلغ  تامّهوت  نآ  رارمتـسا  اب  دناوتیم  ناریا  هک  تسا  یمادقا  نیرتيرورـض  يو  اب  هعیش 
تـسایر اب  وا  ِدنت  یباّهو  ناکلـسم  مه  يدوعـس و  یتفم  هاگدید  داضت  هتبلا  دنک . داجیا  يو  یعیـش  دـض  يداینب  ياههاگدـید  رد  لیدـعت 

خیـش هک  یلاح  رد  اریز  تسا ؛ دوهـشم  رایـسب  لسوت  فوصت و  ياهتقیرط  نافرع و  صوصخ  رد  ناتـسبرع  جح  ترازو  نیمرح و  نووئش 
پاچ اب  جح  ترازو  ةرمعلاو » جحلا   » هلجم لیلجت و  یکلام  يولع  موحرم  تامدخ  زا  تنس  لها  دحاو  هورگ  اب  رادید  رد  نّیصحلا  حلاص 
لاؤس دوشیم . هتخورفارب  شمشخ  هلعش  ینابصع و  وا  هزانج  عییـشت  رد  مدرم  تکرـش  زا  خیـشلا  لآ  دنکیم ، ینادردق  وا  زا  ییاهـسکع ،

راب نیلوا  يارب  هتشذگ  ياهلاس  لوط  رد  هک  تسا  ناریا  اب  طابترا  روضح و  هنوگنیا  هب  يو  لیامت  كدنا  هناشن  ناریا  هب  رفـس  زا  خیـش  لآ 
. دوشیم زاربا  يدوعس  یمسر  یتفم  هیحان  زا  یگدامآ  نیا 

« یمالسا بهاذم  بیرقت   » شیامه يرازگرب 

رد دـش . رازگرب  همرکم  هکم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  زورما  ناهج » تالوحت  نآرق و   » ناونع اـب  یمالـسا  بهاذـم  بیرقت  شیاـمه 
یط یناریا  جاجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدنیامن  دنتـشاد ، روضح  یمالـسا  ياهروشک  نادنمـشناد  زا  نت  زا 300  شیب  هک  شیاـمه  نیا 

ادـخ و اـب  رتشیب  هچره  دـنویپ  ار  یمالـسا  تما  تمظع  تزع و  رادـتقا ، تشگزاـب  مالـسا و  ناـهج  تالکـشم  یـساسا  لـح  هار  یناـنخس 
ناسنا هدارا  هدننک  نییعت  شقن  رب  ینبم  میرک  نآرق  هاگدید  هب  هراشا  اب  يرهـش  ير  ياقآ  تسناد . هملک  دیحوت  دـیحوت و  هملک  تیونعم ،

مقر مالسا  تیمکاح  ینید و  ياهشزرا  عفن  هب  ار  ناهج  هدنیآ  دنناوتیم  دنریگب  میمصت  ناهج  ناناملـسم  رگا  تفگ : یناهج  تالوحت  رد 
کیژتارتسا یشیجلا و  قوس  طاقن  دمآراک ، یناسنا  يورین  زا  يو  دننک . جراخ  مالسا  نانمـشد  تسد  زا  ار  یناهج  تالوحت  مامز  دننزب و 

دنوادخ هک  ییاهتصرف  ناونع  هب  ملع  لقع و  ترطف ، اب  مالـسا  یلمع  یقالخا و  يداقتعا ، ياههمانرب  یگنهامه  ینیمزریز و  ریاخذ  نیمز ،
ریاس اب  وگتفگ  ياهتیفرظ  نیرتـالاب  یملع ، نیزاوم  اـب  مالـسا  ياـههمانرب  ندوب  قبطنم  : » تفگ درب و  ماـن  هداد ، رارق  ناناملـسم  راـیتخا  رد 

اکیرمآ و هژیو  هب  رشب  قوقح  نایعدم  ندش  اوسر  یناسر ، عالطا  تعرس  زا  يرهش  ير  ياقآ  تسا .» هدرک  مهارف  ناناملسم  يارب  ار  نایدا 
رد درک و  داـی  تسا  ناـیرج  رد  یمالـسا  تما  عفن  هب  هک  یعاـمتجا  مهم  هدـیدپ  هس  ناوـنع  هب  تیوـنعم ، هب  عـماوج  نوزفازور  ندروآ  ور 
هب یناهج  تالوحت  رد  نیملسم  شقن  يافیا  یلصا  عناوم  يرگیحابا  يرگ و  یطارفا  هقرفت ، تفگ : یمالسا  تما  هدنرادزاب  لماوع  حیرـشت 

تما هقرفت  يارب  مالـسا  ناهج  تدـحو  زا  رطخ  ساسحا  لیلد  هب  مسینویهـص  اکیرمآ و  اهنآ  سأر  رد  مالـسا و  نانمـشد  دـنیآیم . راـمش 
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تشپ رد  نینچمه  مالسا  نانمـشد  دنتـسه . نانآ  تمدخ  رد  هناهاگآان  ای  هناهاگآ  نیبصعتم  نیرجحتم و  دننکیم و  يزیر  همانرب  یمالـسا 
256 ص : جـح 25 ، دـننکیم . جـیورت  یمالـسا  عماوج  رد  ار  يرگیحابا  يرابودـنب و  یب  داسف و  يداصتقا ، یـسایس و  تاحالـصا  باـقن 
یمالـسا و بهاذم  بیرقت  رد  شقن  يافیا  هب  ار  یمالـسا  تما  يرکف  ناربهر  ناغلبم و  املع و  ترایز ، جح و  روما  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن 

شقن جح  تفگ : درک و  دای  یمالـسا  تما  یعمج  تکرح  أدبم  ناونع  هب  جح  زا  ناشیا  دناوخارف . یمالـسا  تما  رادتقا  تزع و  تشگزاب 
میظع و تکرح  دـناوتیم  هک  ياهطقن  نیرتهب  دراد . ناناملـسم  يونعم  يداـم و  روما  یهد  ناـماس  تالکـشم و  لـح  رد  ياهدـننک  نییعت 

هنیمز فده  اب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  تسا و  دیحوت  هناخ  رانک  همرکم و  هکم  دهد ، ناماس  ار  نیملـسم  مالـسا و  تمظع  يایحا  هدنزاس 
هک تسا  دیما  دنکیم . رازگرب  ار  یمالسا » بهاذم  بیرقت   » شیامه هلاس  همه  جع )  ) دوعوم يدهم  يربهر  هب  مالسا  ندش  یناهج  يزاس 

یمالسا بهاذم  بیرقت  شیامه  دوش . مهارف  ناهج  رب  مالـسا  تیمکاح  تدایـس و  يارب  هنیمز  یمالـسا  تما  هملک  تدحو  يرایـشه و  اب 
. تفای همادا  مالسا  ناهج  نادنمشیدنا  املع و  زا  یخرب  ینارنخس  اب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد 

هللا بزح  هثعب  ياضعا  اب  هیقف  ّیلو  هدنیامن  رادید 

میعن خیـش  اب  تفای و  روضح  نانبل  هللا  بزح  هثعب  رد  هبنـشکی  زورما  رهظ  زا  شیپ  ادخ  هناخ  ِیناریا  نارئاز  تسرپرـس  هیقف و  ّیلو  هدـنیامن 
هعسوت بوچراچ  رد  هک  رادید  نیا  رد  درک . وگتفگ  رادید و  نانبل  هتـسجرب  ياملع  زا  دیبع  میرکلادبع  خیـش  هللا و  بزح  ماقم  مئاق  مساق 
میهاربا تایآ : تارـضح  دـش ، ماجنا  یمالـسا  ياهروشک  زا  فلتخم  ياههثعب  اب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  هناردارب  زیمآ و  تدوم  تابـسانم 

نیا رد  يرهش  ير  ياقآ  دنتـشاد . روضح  زین  هدج  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  لوسنک  رـس  يدوعـسم و  یمیرک و ...  رفعج  دیـس  ینیما ،
ار هللا  بزح  يرادیاپ  تمواقم و  نانبل و  مدرم  مالسا و  تما  تزع  بجوم  ار  لیئارـسا  راکتیانج  میژر  ربارب  رد  هللا  بزح  تازرابم  رادید ،

ادخ هار  رد  داهج  مایق و  یعیبط  هجیتن  ار  يزوریپ  تزع و  ترصن ، يو  تسناد . یتسینویهـص  میژر  يدوبان  زاس  هنیمز  نارگلاغـشا  ربارب  رد 
دیدرت نودب  تساهیزوریپ و  رارمتسا  بجوم  مالسا  طخ  رد  تماقتسا  هک  درک  دیکأت  درمـشرب و  یهلا   257 ص : جح 25 ، هدعو  ققحت  و 

ینعی هیلع ) هللا  ناوضر   ) ینیمخ ماما  ترـضح  ِفدـه  دـمآ و  دـهاوخرد  ياـپ  زا  دراد  هک  یتردـق  همه  اـب  تسینویهـص  نمـشد  ماـجنارس 
تازرابم هجیتن  رد  هک  درک  يراودیما  راهظا  نینچمه  یناریا  جاّجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدـنیامن  دـش . دـهاوخ  ققحم  لیئارـسا  يدوبان 

تماما هب  فیرـش  سدـق  رد  هوکـشاب  یتعامج  زامن  يرازگرب  دـهاش  قح ، ترـضح  تاهجوت  هیاس  رد  ناـنبل و  نیطـسلف و  ناملـسم  تلم 
دیکأت ینانخس  رد  هللا  بزح  جح  هثعب  سیئر  نانبل و  هللا  بزح  ماقم  مئاق  مساق  میعن  خیش  رادید  نیا  رد  میـشاب . ياهنماخ  هللا  ۀیآ  ترـضح 

هب یماظن  يزوریپ  کی  اهنت  ار  نآ  دـیابن  دوب و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  طخ  يزوریپ  سدـق  رگلاغـشا  میژر  رب  هللا  بزح  يزوریپ  هک  درک 
هناـمیکح يربـهر  زا  تیعبت  مالـسا و  هب  یّـسأت  لوـصحم  یتسینویهـص  نمـشد  رب  هللا  بزح  يزوریپ  هـک  درک  دـیکأت  يو  دروآ . باـسح 

شمارآ ساـسحا  تمواـقم  ياـهورین  وا ، روـضح  اـب  دراد و  رظن  ریز  ار  هدـنیآ  دوـخ ، زورما  تقد  اـب  هک  دوـب  ياهنماـخ  هللا  ۀـیآ  ترـضح 
هدوب یتسینویهـص  میژر  تراسا  رد  لاس  هدزناپ  هک  نانبل  هتـسجرب  نویناحور  زا  دیَبُع  میرکلادبع  خیـش  نینچمه  تاقالم  نیا  رد  دننکیم .
قارع بیرغوبا  نادـنز  رد  هجنکـش  ياههنحـص  هک  درک  دـیکأت  تخادرپ و  نادـنز  رد  تسینویهـص  نارگ  هجنکـش  راتفر  حرـش  هب  تسا ،

اهتسینویهص ياهشور  نامه  زا  بیرغوبا  نادنز  رد  اریز  تسا ؛ ینانبل  ینیطسلف و  ناملسم  نازرابم  اب  اهنادنز  رد  اهتسینویهص  راتفر  روآدای 
. دناهتفرگ هرهب 

« جح رفس  دروآهر   » حرط

رد زورما  هثعب  نویناحور  روما  نواعم  تفرگ . دهاوخ  رارق  ناگمه  سرتسد  رد  تبث و  جح  يونعم  رفس  رد  نویناحور  دنمـشزرا  ياههتفای 
، دوشیمن تبث  نوچ  هک  دننکیم  بسک  فلتخم  ياهشخب  رد  يدنمشزرا  ياههبرجت  هلاس  ره  اهناوراک  مرتحم  نویناحور  تفگ : هراب  نیا 
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تالاح هب  طوبرم  مه  اههتفای  نیا  تسا . ردـقنارگ  يرئاخذ  نویناحور  یبرجت  ياـههتفای  دریگیمن . رارق  هدافتـسا  دروم  دـنامیم و  یفخم 
دریگیم و رب  رد  ار  نیریـش   258 ص : جـح 25 ، خـلت و  تارطاخ  مه  تسا و  جاجح  راتفر  قالخا و  رییغت  رد  رفـس  نیا  تاریثأت  يونعم و 
، رئاخذ نیا  ظفح  يارب  نویناحور  روما  تنواعم  دننکیم . حرطم  یناریا  ریغ  ای  یناریا  جاجح  رفـس  لوط  رد  هک  ار  تالاؤس  تاهبـش و  مه 
درک و هدامآ  ار  جح » رفـس  دروآ  هر   » حرط هداعلا  قوف  تروص  هب  سیـسأت و  ار  نیودـت » هتیمک   » تنواعم یملع  ياههتیمک  بوچراچ  رد 
هعماج و رب  مکاح  گنهرف  ندوب  یهافش  هب  هراشا  اب  دوخ  نانخـس  زا  يرگید  شخب  رد  يو  داد . رارق  نویناحور  رایتخا  رد  ار  نآ  ياهمرف 
هک ار  یتاهبـش  اههرطاخ و  اههبرجت ، دروآهر ، حرط  هب  هژیو  مامتها  اب  ات  تساوخ  ًادـکؤم  اههنیعم  اهنیعم و  نویناحور ، زا  نآ ، ِرابنایز  راثآ 

شرازگ حرط  نیا  زا  دارم  : » درک دـیکأت  همادا  رد  يو  دـننک . لاسرا  تبث و  صوصخم  ياهمرف  رد  دـنوشیم ، هجاوم  نآ  اب  رفـس  لوط  رد 
بلاطم هعومجم  هک  تسا  ینتفگ  دشاب .» دـیفم  نآ  زا  نارگید  عالطا  عیدـب و  هک  دوش  هتخادرپ  يدراوم  رکذ  هب  طقف  اذـل  تسین ، یـسیون 

. دنریگیم رارق  قیوشت  دروم  رترب  دارفا  دوشیم و  پاچ  یباتک  رد  هدنسیون  مان  هب  حرط  نیا  رد  هدش  يروآعمج 

اهناوراک نویناحور  شیامه 

نیا رد  دـش . رازگرب  دـباع ) نسح  لته   ) هّکم رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  نامتخاس  رد  اهناوراک  نویناحور  شیامه  هبنـشکی  زورما  رـصع 
اینبرع و  هثعب ، شهوژپ  شزومآ و  نواعم  رکسع  یـضاق  هیقف ، ّیلو  هدنیامن  يرهـش  ير  نایاقآ : مالـسا  ججح  تارـضح  بیترت  هب  هسلج 

دیس هللا  ۀیآ  زین  اینبرع و  رکسع ، یضاق  ترایز ، جح و  نامزاس  سیئر  یناهرز  نایاقآ  سپس  دندرک و  ینارنخـس  نویناحور  روما  نواعم 
شیامه نیا  رد  دنتفگ . خساپ  نارضاح  تالاؤس  هب  يدرگزیم  رد  يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب  تائاتفتـسا  هب  خساپ  تأیه  وضع  یمیرک  رفعج 

مرتحم ياهنیعم  نویناحور و  درکلمع  زا  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  يدنمتیاضر  شیازفا  رگناشن  اهیجنسرظن  اهـشرازگ و  هجیتن  هک  دش  مالعا 
یکاح هدیـسر  ياهـشرازگ  هک  دومن  مالعا  جـح 1425  ياههنیعم  اهنیعم و  نویناحور ، شیامه  رد  زین  يرهـشير  ياـقآ  تسا . اـهناوراک 
نیمه رد  زین  ترایز  جح و  نامزاس  سیئر   259 ص : جح 25 ، یناهرز  ياقآ  دناهتشاد . یـشخب  تیاضر  تیلاعف  نویناحور  رثکا  هک  تسا 

: هک تشاد  مالعا  جـح ،» تایلمع  زا  يدـنمتیاضر  نازیم   » عوضوم اب  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  زا  هدـش  ماجنا  یجنـسرظن  هب  هراشا  اب  شیامه 
. دناهدرک تیاضر  مالعا  اهناوراک  نایناحور  ياهشالت  زا  يزیچ  ره  زا  شیب  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  هک  دهدیم  ناشن  ینادیم  شهوژپ  نیا 

یناریا جاّجح  تسرپرس  اب  هّکم  داتس  ياضعا  رادید 

ير نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  اب  هکم  رد  جح  داتـس  نالوؤسم  هارمه  هب  ترایز  جح و  نامزاس  سیئر  یناهرز  ياقآ  هبنـشکی  زورما  رـصع 
جح ترازو  دش و  عورـش  رتدوز  جح  يارب  يزیر  همانرب  هللادمحب  لاسما  تفگ : یناهرز  ياقآ  رادید  نیا  زاغآ  رد  دندرک . رادـید  يرهش 

تفرـشیپ یلیخ  دـنچره  تـفرگ . تروـص  رتدوز  هاـم  ود  اـههمانقفاوت  درک و  زاـغآ  ار  راـک  هتـشذگ  ياـهلاس  زا  رتدوز  هاـم  ود  ناتــسبرع 
یگداوناخ ياهنکسم  تیفرظ  میهاوخیم  میناوتب  رگا  میراد . يزیر  لئاسم  مه  زاب  نکسم  باب  رد  میتسین . یضار  مه  زونه  یلو  میاهدرک ،

تشپ ار  لکشممک  لاس  کی  هنیدم  داتس  رد  ام  ناراکمه  ناتـسود و  دننک . هدافتـسا  دنناوتب  دنراد  ییاناوت  هک  یناسک  ات  میهد  شیازفا  ار 
شوماـخ تاـمحز  هجیتـن  یلعف  عضو  تسا و  جـح  داتـس  اـب  هثعب  یـسرزاب  تنواـعم  لـماعت  ریخا  لاـس  ود  ياـهیگژیو  زا  دناهتـشاذگ . رس 
یتالوحت نکـسم  هزوح  رد  مینکیم . زاغآ  مرحم  متـسیب  زا  هلاس  ره  ار  جـح  يارب  يزیرهمانرب  ام  تسا . هام  هد  یط  ناریا  رد  ام  ناراـکمه 

رد ناریا  هقیلـس  قبط  ناریا و  یهد  طخ  اب  هکم ، رد  گرزب  نامتخاس  هس  هنیدـم و  رد  گرزب  نامتخاس  ود  نونکا  تسا و  داجیا  لاـح  رد 
اب هللادـمحب  درک . دـهاوخ  لح  ار  ام  نکـسم  لکـشم  دوب و  دـهاوخ  ناریا  هراجا  رد  لیمکت  زا  سپ  همانقفاوت  قبط  هک  تسا  ثادـحا  لاح 

و تسا ، هدوب  مکاح  جح  تایلمع  رب  یبوخ  ًۀبسن  طیارـش  نآلا  ات  ناتـسود ، شالت  مالـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  فطل  دنوادخ و  تیانع 
يارب دناهدیـشک و  تمحز  ًاـفاصنا  ناتـسود  هدـش و  رتهب  یلیخ  هتـشذگ  لاـس  زا  لـقن  لـمح و  هلأـسم  تسا . لوبق  لـباق  عومجم  رد  راـک 
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فارسا زا  زیهرپ  يارب   260 ص : جح 25 ، مینک . ادیپ  یّلح  هار  دیاب  تروشم  یسررب و  اب  يرهش  نورد  لقن  لمح و  هدنام  یقاب  تالکـشم 
ياهفارـسا دـشاب . نشور  دـیابن  مه  یفاضا  کچوک  غارچ  کی  یتح  دوش . شالت  یلیخ  دـیاب  تسا ، يربهر  مظعم  ماـقم  دـیکأت  دروم  هک 

يرکف درابیم ، ناراب  رعـشم  بش  یـسانشاوه ، ینیب  شیپ  ساسا  رب  رگا  دـید  دـیاب  دوشیم . عورـش  کـچوک  ياهفارـسا  نیمه  زا  گرزب 
، دصرد  97 ینعی 5 / دناهدرک ؛ لابقتـسا  ینابرق  حرط  زا  یناریا  نارئاز  زا  رفن  رازه  ود  دون و  زا  شیب  : » دوزفا یناهرز  ياقآ  نایاپ  رد  دوشب .

کناب اب  مهافت  تشاددای  رد  : » تفگ مه  ینابرق  حرط  لوؤسم  ایناضر  ياقآ  دـناهدرک .» زیراو  لوپ  اـم  حرط  قبط  یناـبرق  يارب  ناریا  زا  هک 
هتـشذگ لاس  اب  هک  لاسما  ینابرق  ياـهنپوک  یگنوگچ  هب  عجار  يو  میاهدرک .» دـیکأت  یناـبرق  یعرـش  طیارـش  دوجو  رب  یمالـسا  هعـسوت 

. داد یتاحیضوت  دراد ، توافت 

هثعب یگنهامه  ياروش  هسلج  يرازگرب 

يودـهم يریـصن و  یناـهرز ، يریخـست ، ناـیاقآ : تارـضح  زین  نـالوؤسم و  ناـنواعم و  همه  روـضح  اـب  هـثعب  یگنهاـمه  ياروـش  هـسلج 
زا هثعب  ییارجا  نواعم  دـش . داـّختا  مزـال  تامیمـصت  قیرـشت  ماـّیا  ياـههمانرب  هب  عجار  رازگرب و  بش  هبنـشکی  هّدـج  رد  ناریا  لوسنکرس 

لماک نتم  زین  و  یبرع ، هب  يربهر  مظعم  ماقم  مایپ  هصالخ  مسارم  نیا  رد  دـش  ررقم  داد و  ربخ  تئارب  مسارم  يارجا  يارب  لماک  یگدامآ 
نیدـب هفرع  ياعد  مسارم  هک  دـش  ررقم  زین  دوش . نایب  یبرع  هب  ناشیا ، نانخـس  هصالخ  يرهـش  ير  ياقآ  دوش و  هدـناوخ  یـسراف  هب  نآ 

روپناضمر و ياقآ  هفرع  ياعد  زا  شیپ  دـنناوخب ، ییاسمـش  ياقآ  هک  سی  لآ  تراـیز  نآرق ، تئارق  دوش : رازگرب  بیترت  نیا  هب  هنوگ و 
بـش دـش  ررقم  زین  دـناوخب . هداز  اضرمالغ  ياقآ  ار  هفرع  ياعد  دـننک و  یحادـم  یناهارف  ياقآ  اعد  زا  سپ  راسخر و  هام  ياقآ  اـعد  نیب 
ياـقآ دـننک . ینارنخـس  ینم  رد  هثعب  رداـچ  رد  يدزی  دـشار  ياـقآ  مه  بش  هعمج  دوـش و  هدـناوخ  لـیمک  ياـعد  ینم  رد  هدـنیآ  هـعمج 

رازگرب بش  ادرف  یمالسا ، هعسوت  کناب  تمه  هب  ینابرق  دیدج  حرط  لاس  نیمتـسیب  تبـسانم  هب  ياهسلج  تفگ : هسلج  نیا  رد  يریخـست 
و حرط ، يارجا  رد  هدرتسگ  تکراـشم  لـیلد   261 ص : جـح 25 ، هب  ناریا  یکی  دـناهدش : لـئاق  ینارنخـس  قح  روشک  ود  يارب  دوشیم و 
. دنک ینارنخـس  تکرـش و  هسلج  نیا  رد  يریخـست  ياقآ  دـش  رارق  تسا . دـیدج  حرط  ینابرق  تشوگ  هدـننک  فرـصم  هک  لاگنـس  یکی 
هفرع و ياـعد  تئارب و  مسارم  متخ  عورـش و  تعاـس  ینم ، تشادـهب  اـهمامح و  عـضو  قیرـشت ، ماـیا  نوگاـنوگ  لـئاسم  هـب  عـجار  سپس 
یقارع و نایعیش  لامعا  زا  یخرب  : » تفگ مه  رکسع  یضاق  ياقآ  دش . وگتفگ  ثحب و  تئارب  مسارم  رد  اههثعب  ياضعا  تکرش  یگنوگچ 

«. درک يرکف  نآ  يارب  دیاب  هک  تسا  هعیش  نهو  بجوم  دنکیم و  یثنخ  ار  ناریا  ياهشالت  عیقب  رد  یجیلخ 

اپورا میقم  هیکرت  نایعیش  هسلج  يرازگرب 

هللا ۀـیآ  نآرق  زا  یتایآ  توالت  زا  سپ  دـنتفای و  روضح  هکم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  اپورا  میقم  هیکرت  لها  نایعیـش  بش  هبنـشکی 
نارضاح تالاؤس  هب  تخادرپ و  همانرب  يارجا  هب  نآرق  ظفاح  نایمطاف ، يدهم  دیس  ياقآ  هاگنآ  هدرک  ینارنخـس  نانآ  يارب  ینیما  میهاربا 

تدش درک . بلقنم  ار  سلجم  دناوخ و  یلّـصفم  هضور  درک و  داریا  یبلاطم  یکرت  نابز  هب  یقیدص  مالـسالا  ۀـجح  سپـس  تفگ . خـساپ 
. دوب یندوتس  زین  نارضاح  کشا  شراب  ّرثأت و 

مارحلا دجسم  رد  اکیرمإل » توملا   » راعش

لیعامسا و رجح  يوربور  هدع  نیا  دنداد . راعش  هقیقد  هد  زا  شیب  ینانبل  جاجح  نارئاز و  زا  یهورگ  بش ، هبنـشکی   12 تعاس 5 / دودح 
«. لیئارسإل توملا  « ؛» اکیرمإل توملا  « ؛» هللا لوسر  دمحم  « ؛» هللا ّالإ  هلإ  ال  : » دنداد رس  ار  اهراعش  نیا  هدرشف ، یلکش  هب 
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سیلپ يورین  رازه  هاجنپ  اب  رعاشم  هکم و  تینما  نیمأت 

رد هسدـقم  رعاشم  همرکم و  هکم  تینما  سیلپ ، یتینما و  يورین  رازه  هاجنپ  هک  تفگ  ناتـسبرع  روشک  ترازو  يوگنخـس  یکرتلا  روصنم 
شیب يو  هتفگ  هب  دناهدش . زیهجت  یتسیرورت  هلمح  هنوگ  ره  اب  هزرابم  يارب  سیلپ  ياهورین  زا  رفن  رازه  هد  دنراد و  هدـهع  رب  ار  جـح  مایا 

: دوزفا یکرتلا  روصنم  دـنوشیم . ناتـسبرع  دراو  لاسما  جـح  کسانم  يادا  يارب  یجراخ  رئاز  نویلیم  مین  کـی و   262 ص : جح 25 ، زا 
«. تشاد دنهاوخ  هدهع  رب  سدـقم  رعاشم  هکم و  رهـش  رد  ار  نارئاز  دـمآ  تفر و  لیهـست  هفیظو  جـح  مایا  رد  سیلپ  نارـسفا  زا  يرامـش  »

نیا دوشیم  ینیب  شیپ  دندش و  همرکم  هکم  دراو  یجراخ  رئاز  نویلیم  کی  زا  شیب  هبنش  زور  نایاپ  ات  دنتشون  زورما  ناتـسبرع  تاعوبطم 
. دسرب رفن  نویلیم  مین  کی و  زا  شیب  هب  تافرع ، تمس  هب  جاجح  تکرح  زور  ات  دادعت 

زورما رابخا  زا  ياهراپ 

شرازگ هارمه  نفلت  تقرس  دروم  هس  ناوراک 38102  زا  تقرس : يدوقفم و  رامآ  ندوب  الاب  درک : مالعا  دوخ  زورما  هرامش  رد  رئاز  هیرشن 
رئاز لایر ، نویلیم  ود  غلبم  ناوراک 17134  رئاز  زا  تسا . هتفر  تقرس  هب  ای  هدش  دوقفم  یناریا  نارئاز  هارمه  نفلت  نونکات 116  تسا . هدش 
هتفر تقرس  هب  لایر  نویلیم  غلبم 10  ناوراک 31174  رئاز  رالد و  غلبم 300  ناوراک 17181  رئاز  لاـیر ، نویلیم  ود  غلبم  ناوراک 17192 

هیرـشن راشتنا  هب  مادقا  ناوراـک 38271  ناوراـک : یلخاد  هیرـشن  تسا . هدـش  دوقفم  هنیدـم  رد  زین  ناوراـک 29135  رئاز  همانرذـگ  تسا .
یگنهرف ظاحل  هب  يدنمشزرا  ياهراک  ناوراک 13316  رد  ثیدح : دص  تسا . هدرک  یگنهرف  تاکن  لاقتنا  نارئاز و  هیجوت  يارب  یلخاد 

مالـسلا هیلع  موصعم  همئا  زا  ثیدح  دص  تسا ، جح  دروم  رد  هتکن  يواح 250  هک  هوزج  کی  نیودت  هیهت و  رب  هوالع  تسا . هدـش  ماجنا 
نینمؤملاریما جاودزا  زور  تبسانم  هب  نارهت  زا  ناوراک 17761  ياضعا  رفن  داتفه  نآرق : متخ  تسا . هدش  بصن  هتشون و  ابیز  طختـسد  اب 

هتفرگ تروص  نآرق  متخ  راب  شـش  هکم  رد  راب و  هن  هنیدم  رد  ناوراک  نیا  رد  دنتفرگ . هزور  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  مالـسلا و  هیلع 
. تسا

ادخ هناخ  نارئاز  تداهش  نینوخ و  هعمج  زورلاس 

. تسا 1366 ش  لاس 1407 ق / هجح  يذ  مشش  هعمج  زور  رد  ادخ  هناخ  نارئاز  تداهـش  نینوخ و  هعمج  زورلاس  هجح  يذ  مشـش  زورما 
هدـش بصن  لاب  نینوخ  نارتوبک  نآ  هرطاخ  دای و  تشادـگرزب  رد  ییاهدراکالپ  يربهر  مّظعم  ماقم  هثعب  ياـج  ياـج  رد  تبـسانم  نیدـب 

اوتف و بحاص  ناونع  هب  ینیمخ  ماما  رظن  اب  تسا : بسانم  اجنیا  رد  خـلت  هثداح  نیا  زا  قیقد  ایوگ و  هاـتوک و  ًاتبـسن  یـشرازگ  جرد  تسا .
رازگرب جح  کسانم  عورـش  زا  شیپ  هکم و  رد  نیکرـشم » زا  تئارب   » مان هب  یمـسارم  هلاس  همه  ینید ، حلـصم  دیلا و  طوسبم  عرـش  مکاح 

دندرکیم عمجت  ینیعم  لحم  رد  ییاهریـسم ، ندومیپ  زا  سپ  یناریا ، ریغ  جاجح  هارمه  هب  یناریا ، جاجح  زا  نت  نارازه  نآ  یط  دشیم و 
هب دیآیم ، دراو  ناملسم  للم  رب  نانمشد  زا  هک  یتامدص  مالسا و  ناهج  عاضوا  لیلحت  رب  ینبم  ییاه  هینایب  اهینارنخس و  ندینـش  نمـض  و 

يرازگرب زا  سپ  لاـس ، نیا  رد  تشاد . هـمادا  ات 1366 ش  لاور  نیا  دـندشیم . قّرفتم  مارآ  سپـس  دـنتخادرپیم و  اهنآ  ندرک  موکحم 
نالوؤسم یناریا و  تاماقم  یگنهامه  زا  سپ  نیکرشم - زا  تئارب  مسارم  هک  دوب  هدش  قفاوت  هنیدم ، رد  تدحو  هوکشاب  مارآ و  تارهاظت 

هجحيذ 1407/ مشـش  رهظزادعب  مسارم - همتاخ  عورـش و  نامز  نایامیپهار و  دـصقم  أدـبم و  مسارم و  يرازگرب  لحم  دروم  رد  يدوعس 
، برغم هضیرف  يادا  يارب  مارحلا  دجسم  يوس  هب  مدرم  تکرح  لابند  هب  مسارم و  نایاپ  زا  سپ  اما  دوش ، رازگرب  هکم  رد  دادرم 1366   10

هفخ ياهزاگ  اب  دـندرب و  موجه  نازابناج ) نالولعم و  نانز و  هژیو  هب   ) مدرم يوس  هب  يدوعـس  یتنطلـس  دراگ  سیلپ و  یتینما و  ياـهورین 
، نآ هجیتن  رد  هک  دندرک  هلمح  نانآ  هب  مدرم  ندرک  قرفتم  هن  راتـشک و  دصق  اب  و  تشحو ، بعر و  داجیا  میقتـسم و  يزادناریت  هدـننک و 
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ات ياهلاس 1358  نایم  دـندش . یمخز  نت  دـصتفه  دودـح  هتـشک و  یناریاریغ  یناریا و  ناساره  عاـفدیب و  جاـجح  زا  نت  دـصناپ  زا  شیب 
نآ رد  هک  دـمآ  شیپ  ینوگانوگ  ياهثحب  ینیمخ ، ماما  يواتف  تایرظن و  زاجح و  ياملع  يواتف  جـح و  ندوب  یعامتجا  هرابرد  1366 ش 

همئا هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ایبنا و  ّتنـس  فـالخرب  ار  جـح  زاـجح ، ناـیناحور  یخرب   264 ص : جح 25 ، يدوعـس و  تلود 
جح رد  تارهاظت  ییاپرب  یعامتجا و  لئاسم  هب  هجوت  دندناوخ و  يدرف  ًافرص  یکسانم  مسارم و  رصاعم  ياملع  رظن  یتح  مالـسلا و  مهیلع 
نعل ّبس و  زا  بانتجا  ای  (، 197 هرقب : « ) ِجحلا یف  َلادجال  و  نوچ ...« : یتایآ  لومـشم  دندرک و  یفرعم  تعدب  یتح  نایجاح و  محازم  ار 

زا هک  تشاد  دـیکأت  ینعم  نیا  رب  يدوعـس  تلود  دنتـسناد . هـبعک  هـکم و  هـب  تراـسج  نـید و  زا  فارحنا  و  (، 108 ماعنا :  ) قح نانمـشد 
ریاغم ندز  دایرف  نانمشد و  دض  رب  نداد  راعـش  هدشن و  دراو  یتیاور  شیاین  اعد و  هیبلت و  زج  مسارم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکالوسر 

يداـع و مدرم  تاـفلت  نازیم  هعقاو و  تمظع  هب  هجوـت  اـب  دادرم 1366 ، هجحيذ 1407 / هثداح  زا  سپ  تسا . تیـصعم  جـح و  فادـها 
ار دوخ  هثداـح  نیبکترم  دوب ، هدـش  رازگرب  یمارآ  هب  هک  نیکرـشم  زا  تئارب  مسارم  قباوس  نینچمه  و  نازاـبناج ) ناـنز و  رتـشیب   ) عافدـیب

متـشه رد  يدوعـس  روشک  ترازو  یمـسر  هینایب  رد  دـندرک . مهتم  بوشآ  داجیا  يرگلالخا و  هب  ار  جاـجح  دـندید و  حیـضوت  هب  روبجم 
دـناهدوب و 649 ناـنز - ناگدـش  هتـشک  زا  یمین  یناریا - ناـنآ  نت  هک 275  هتـشک   402  ) تافلت راـمآ  لـماش  يرتشیب  تاـیئزج  هجحيذ ،
اب یتینما  نارومأم  يریگرد  وقاچ ، گنـس و  بوچ و  اب  مارحلادجـسم  فرط  هب  اـهنآ  موجه  جـح ، مسارم  رد  لـالخا  ماـهتا  هارمه  یمخز )

جره و عون  ره  اب  دیدش  هلباقم  رب  دیکأت  اب  مرح  راّوز  هب  يزادناریت  مدع  ياعدا  و  مدرم ، زا  يرایـسب  دادعت  ندنام  اپ  تسد و  ریز  جاجح و 
هوحن تایئزج  زا  نآ ، همتاخ  عورش و  تارهاظت و  زا  ییاهملیف  ریواصت و  شخپ  هثداح و  هیوسکی  يربخ  ششوپ  مغر  هب  دش . حرطم  جرم 
تلود یمازعا  قیقحت  تأیه  شریذـپ  زا  يدوعـس  تلود  نینچمه  تفرگن . رارق  يروشک  چـیه  رایتخا  رد  ملیف  ریوصت و  جاـجح  ماـع  لـتق 

تاعالطا درک . يراددوخ  زین  ناحورجم  لاقتنا  یناریا و  جاجح  داـسجا  لـیوحت  زا  یتدـم  اـت  دومن و  يریگولج  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
هتـسجرب ياملع  زا  ياهدع  دش . رثؤم  ارجام  تایئزج  ياشفا  رد  دنتـشاد ، تکرـش  جح  مسارم  رد  هک  فلتخم  ياهروشک  ياملع  جاجح و 

هب يزادـناریت  مدرم و  مارآ  تارهاظت  هب  حلـسم  ياهورین  هلمح  جـح ، رد  تئارب  مسارم  تیعورـشم  رکذ  اب  و  جـح ، زا  تشگزاـب  رد  ناـنبل 
زا يرتشیب  تاـیئزج  نینچمه  دـندرک .  265 ص : جـح 25 ، موـکحم  ار  مرح  تمرح  نتـسکش  و  عاـفدیب ، مدرم  راتـشک  جاـجح و  يوـس 

، درم نز و 122   203 نت -  325 یناریا : يادهـش  عمج   ) یناریا يادهـش  قیقد  دادـعت  یناریا و  جاجح  مسارم  تارهاـظت و  مارآ  يرازگرب 
يدوعـس شترا  سیلپ و  لماک  یگدامآ  نآ ، دـصقم  أدـبم و  رـس  رب  قفاوت  مسارم و  ماجنا  يارب  يدوعـس  یناریا و  تاماقم  یلبق  ياهقفاوت 

ارجام نیا  یسایس  ياههنیمز  للع و  اهنآ ، عورشم  یناسنا و  قوقح  هب  ضّرعت  جاجح و  ندش  هتـسب  رابگر  هب  لبق ، زا  مدرم  بوکرـس  يارب 
زاغآ 1358  ) ناریا اب  قارع  هلاس  تشه  گنج  رد  قارع  اب  حلـص  هب  ناریا  نتـشاداو  هقطنم و  رد  لیئارـسا  اکیرما و  عفانم  اـب  نآ  طاـبترا  و 
یبرغ و یتح  ناملسم و  ياهروشک  رد  هعجاف  يادهش  تشادگرزب  مسارم  ییاپرب  اهییامیپهار و  اهینارنخس ، اههبحاصم ، تالاقم ، یط  ش )

للم نامزاس  یمومع  عمجم  رد  ناریا ، روهمج  سیئر  دـعب  يدـنچ  دـش . سکعنم  حرطم و  مالـسا  ناهج  ياملع  يدردـمه  زاربا  اـب  هارمه 
یللملا و نیب  سنارفنک  ود  هکم ، راتـشک  زا  سپ  یمک  درک . یفرعم  یللملا  نیب  تایانج  قیداصم  زا  ار  نآ  هراـشا و  هکم  هثداـح  هب  دـحتم 
. دش لیکشت  نیفیرش  نیمرح  تیعـضو  هجحيذ 1407 و  مشـش  هثداح  یـسررب  يارب  ناهج  فلتخم  طاقن  رد  کچوک  سنارفنک  نیدنچ 
رد روشک  زا 43  عیشت  تنس و  لها  ياملع  روضح  اب  مرح » تینما  تسادق و   » ناونع اب  ربماون 1987  ات 27  رذآ 1366 23  رد  هرگنک  نیلوا 

، نآ هناـگراهچ  ياهنویـسیمک  رد  هجحيذ 1407  مشـش  هعقاو  جـح و  فـلتخم  لـئاسم  یـسررب  ثحب و  زا  سپ  هـک  دـش  لیکـشت  نارهت 
زا تئارب  مسارم  رد  هدـننک  تکرـش  جاـجح  هدـش  رـشتنم  دانـسا  یـسررب  اـب  دـش : مـالعا  نآ  یط  بیوصت و  هداـم  هدزاود  رد  ياهماـنعطق 

مـشش زور  هرگنک ، دناهدیـسر . تداهـش  هب  یّمـس  زاـگ  هلولگ و  اـب  سپـس  هدـش و  هرـصاحم  ادـتبا  یناریا  ریغ  یناریا و  زا  معا  نیکرـشم ،
. دـننک هرادا  ار  نیفیرـش  نیمرح  ناهج ، حـلاص  ياملع  دـیاب  هک  درک  دـیکأت  تشاد و  مالعا  نیکرـشم  زا  تئارب  زور  ار  لاـس  ره  هجحيذ 

نارظنبحاص املع و  زا  نت  دصناپ  روضح  اب  نآ  رد  تفای و  لیکـشت  هیوناژ 1988  مهن  ات  مشـش  زا  ندنل ، رد  يرگید  یللملا  نیب  سنارفنک 
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هجحيذ مشـش  رد  جاجح  ماع  لتق  نایاپ  همانعطق  رد  دـش . یـسررب  هکم  هعجاف  نیمرح و  هدـنیآ  هلأسم  ایند ، روشک  لهچ  زا  مالـسا  ناهج 
یمامت كرتشم  ثاریم  نیمرح ، هک  دـش  يراشفاپ  رظن  نیا  رب  اـکیرمآ ، تساوخ  هب  نآ  عوقو  رب  دـیکأت  اـب  و  موکحم ،  266 ص : جح 25 ،

، مرح تینما  ضقن  تمرح و  ندـش  هتـسکش  دـشاب . مالـسا  ناهج  حـلاص  ياملع  یلاـع  ياروش  رظن  ریز  دـیاب  نآ  هرادا  تسا و  ناناملـسم 
تینما نیمرح و  هرادا  يارب  ناناملـسم  ینارگن  هنیمز  هک  تسا  يرگید  ياـههنومن  قـباوس و  ياراد  هجحيذ 1407 ، مشـش  هعقاو  رب  هوالع 
هراـبرد یهقف ، تاـیرظن  تاـیاور و  نآرق و  رد  هک  تسا  نآ  مغر  هب  نیا  و  تسا ، هتخاـس  مـهارف  ار  جـح  مـسارم  زا  یعقاو  هدافتـسا  نآ و 

هب هیواعم  نبدیزی  نایهاپس  هلمح  تسا : عیاقو  نآ  هلمج  زا  تسا . هدش  رایسب  دیکأت  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  مرح و  تینما  تمرح و  تیاعر 
تباقر نارود  رد  يوفص  رصع  رد  هکم  رد  هعیش  ياملع  جاجح و  نتشک  هکم ؛ رد  کلملادبع  نایهاپس  موجه  هبعک ؛ هناخ  بیرخت  هکم و 

1802؛ / 1217 رد 1216 - رهش  ود  نیا  بیرخت  تراغ و  هنیدم و  هکم و  هب  نایباّهو  هلمح  یهاو ؛ ياههناهب  هب  هلسلس  نآ  اب  ینامثع  تلود 
ربماون 1979 رد 1358 ش / مرح  مایق  بوکرس  هکم ؛) هب  نمی  رد  رقتسم  ینامثع  ناکرت  زا  یغای  يرکـشل  هلمح   ) رد 1401 هیلالجلا  ۀعقو 

درط و  دوعس ،) لآ  یمسر  بهذم   ) ّتیباهو هنافرحنم  تایرظن  نینچمه  مارحلادجـسم ؛ رد  اهنآ  نادنزرف  نانز و  ناوخا و  هورگ  ماع  لتق  و 
ياهورین عیسو  روضح  دیماجنا ؛ جاجح  زا  يرایسب  دادعت  ندش  هتـشک  هب  هک  رد 1367 ش  ینم  لنوت  هعجاف  مالـسا و  ياملع  يوس  زا  نآ 
تموکح راـیتخا  رد  ًارـصحنم  هک  مرح  تیمکاـح  هوـحن  مرح ؛ رد  حالـس  لـمح  تمرح  مغر  هب  مارحلادجـسم ، فارطا  هکم و  رد  حلـسم 

ریغ یبـنجا و  ياـهورین  رارقتـسا  روضح و  هژیو  هب  تسین و  رادروـخرب  نآ  رد  تکراـشم  روـضح و  زا  مالـسا  ناـهج  داد و  رارق  يدوـعس 
قافتا هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  حیرـص  ّصن  فالخرب  هک  ریخا  ياهلاس  رد  هکم  یکیدزن  رد  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  رد  ناملـسم 
یلخاد تاررقم  نیناوق و  نداد  قوفت  نینچمه  دـننکیم و  دـییأت  ار  نآ  زاـجح  یباـهو  ياـملع  تأـیه  يوـس  زا  یلو  تسا ، یمالـسا  قرف 

روشک نیناوق  یتح  یفرع و  تاررقم  هیلک  رب  نما  مرح  جـح و  یمالـسا  تاررقم  هرطیـس  اب  هک  جـح  یمالـسا  تاررقم  رب  ناتـسبرع  تلود 
ص: جح 25 ، رد  ود  ره   ) ندـنل نارهت و  ياهـسنارفنک  رد  هک  دوب  نآ  زا  یـشان  ياهینارگن  قباوس و  نیمه  ساسا  رب  دراد . تافانم  نابزیم ،
زا تئارب  مسارم  دش . حرطم  یمالسا  ياهروشک  هدیزگرب  ياملع  هلیسو  هب  نیفیرش  نیمرح  هرادا  ناونع  هب  یحرط  ( 1987 267 1366 ش /
رد دش : ماجنا  هکم  رد  ًاددـجم  زا 1370 ش  اـهمیرحت ، تاقییـضت و  مغر  یلع  ات 1369 ش و  ياهلاس 1367  رد  فقوت  زا  سپ  نیکرـشم 
اب لاـس 1370  قفاوت  مغر  هب  دـعب ، هب   1413 ش / لاـس 1372  زا  و  يربهر ؛ مظعم  ماـقم  هثعب  لـباقم  رد  هجحيذ 1411  مشـش  1370 ش /

«1 . » تافرع ینم و  رد  يزیرنوخ ، زا  بانتجا  تاقییضت و  تلع  هب  تئارب ، مسارم  يرازگرب  يارب  يدوعس  تلود 

هکم يرهش  نورد  لقن  لمح و  دحاو  لوؤسم  اب  وگتفگ 

دناهدمآ هکم  هب  ادخ  هناخ  ترایز  يارب  فصو  لباق  ریغ  یقوش  اب  مادک  ره  هک  یناریا  رئاز  رازه  اههد  هب  تامدخ  هئارا  هک  تفریذپ  دـیاب 
یلاس راهچ  رد  هکم  يرهش  نورد  لقن  لمح و  دحاو  تسین . ياهداس  راک  دنورب ، مارحلا  دجـسم  هب  راب  کی  لقادح  يزور  دنراد  دصق  و 
رهـش رد  یلکـشم  چیه  نودب  دعب  ياهلاس  هدنیآ و  لاس  رد  یناریا  نارئاز  دوریم  دیما  هتـشاد و  یلماکت  هب  ور  دنور  دـنکیم ، تیلاعف  هک 
نورد لقن  لمح و  فلتخم  لـئاسم  شخب و  نیا  ناوت  مدرم و  تساوخ  اـهیتساک ، دـحاو ، نیا  تالکـشم  دـنزادرپب . ددرت  هب  هکم  سدـقم 

زور دـنچ  دـش ؟ عورـش  ینامز  هچ  زا  امـش  تیلاعف  تسا : دـحاو  نیا  لوؤسم  ییاضر  اضرمالغ  اب  رئاز  يوگتفگ  ياـهروحم  هکم ، يرهش 
15  ) هدعق يذ   23 دـندش ؟ هکم  دراو  یناـمز  هچ  یناریا  نارئاز  هورگ  نیلوا  دـنوش . همرکم  هکم  دراو  جاـجح  هورگ  نیلوا  هـکنآ  زا  شیپ 
111  ) تیفرظ لوا  زاـف  دـندش ، هـکم  دراو  هدـعق  يذ  و 24  ياـهزور 23  هـک  يرئاز  رازه و 732  هدزاود  هــب  یهد  سیورــس  يارب  يد )

زور ود  ره  هک  دوب  نیا  ام  رارق  دصرد . تسیب  دوب ؟ امش  تیفرظ  دصرد  دنچ  زاف ، نیا   268 ص : جح 25 ، میدرک . يزادناهار  ار  هاگتسد )
سوبوتا و رـضاح 576  لاح  رد  هلب ، تسا ؟ تیلاعف  لاح  رد  امـش  ياهـسوبوتا  دـصرد  دـص  الاح  سپ  دوش . دازآ  اـم  ناوت  دـصرد  تسیب 

طوطخ دادعت  میهدیم . سیورس  يزور  هنابـش  تروص  هب  هناگ  هدزون  طوطخ  رد  و  دنتـسه . نارئاز  هب  یهد  سیورـس  لاح  رد  سوبینیم 
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. مینک هفاضا  ار  هدزون  طخ  میدـش  روبجم  لاسما  نارئاز ، ناکـسا  لحم  رییغت  هب  هجوت  اب  تسا ؟ هتـشاد  مه  يرییغت  لبق  لاس  هب  تبـسن  امش 
دادرارق ات  دـندش  ناتـسبرع  مزاع  یهورگ  لاسما  دادرم  دـش ؟ زاغآ  ینامز  هچ  زا  هکم  يرهـش  نورد  لقن  لمح و  حرط  يارب  يزیر  همانرب 

هرونم و هنیدم  سلدنا ، لقنلل ، هلد  یعامجلا ، لقن  لفاح ، وکـسات ،  ) ناتـسبرع ربتعم  تکرـش  تفه  زا  دننک . ءاضما  ار  یلخاد  لقن  لمح و 
زا سپ  هک  دننک  مالعا  ار  دوخ  ياهوردوخ  عون  لدم و  دادعت ، دنوش و  رـضاح  ام  ناگدنیامن  اب  ياهسلج  رد  ات  دـش  توعد  لقنلل ) یبرغم 

تایلمع مه  نارئاز  رارقتـسا  زا  شیپ  هام  کی  زا  میتسب . دادرارق  تکرـش  نیا  اب  لفاح ، تکرـش  ياهوردوخ  عون  دادـعت و  هب  هجوت  اـب  نآ 
یساسا هچ  رب  امـش  دادرارق  يانبم  دندش . یهد  سیورـس  هدامآ  همه  تفرگ و  تروص  طوطخ  شیامزآ  اهوردوخ و  لرتنک  يارب  ییارجا 

. دـنهاوخیمن سیورـس  ام  راوز  مامت  دـحاو  نآ  رد  نوچ  یلدنـص ؛ کی  رئاز  راـهچ  ره  یلدنـص ؟ کـی  رئاز  دـنچ  ره  يازا  هب  ینعی  دوب ؟
لقن لمح و  حرط  يارجا  لوا  لاس  رد  میشاب . هتـشاد  ییاعدا  نینچ  میناوتیمن  ًاعطق  تسا ؟ هدننک  یـضار  لماک و  دیهدیم  هک  یـسیورس 

، ندرا هلمج  زا  ایند  ياهروشک  زا  يرایـسب  ـالاح  اـما  دادیم ، سیورـس  دوخ  نارئاز  هب  هک  دوب  يروشک  اـهنت  ناریا  ( 1380  ) يرهش نورد 
عون هتبلا  تسا . هدش  مک  یهد  سیورس  يارب  ام  ییاناوت  زا  و  دناهدرک ، لابقتسا  حرط  نیا  زا  يزلام و ...  يزنودنا ، نادوس ، هیکرت ، رـصم ،

رد رداـچ  ندز  اـب  یتینما  ياـهورین  میاهدروخرب و  مه  يرگید  لکـشم  هب  لاـسما  هکنآ  نمـض  تسین . هسیاـقم  لـباق  اـم  اـب  اـهنآ  سیورس 
جح 25، دـناهدرک . دودـحم  ار  ام  ياهـسوبوتا  رونام  تردـق  اضف و  یلع ، باب  ینعی  ام  هاگتـسیا  نیرتغولـش  نیرتکیفارت و  رپ  گنیکراپ 

یناریا نارئاز  هافر  يارب  ناوت و  مامت  اب  میراد  هک  ییاهتیدودـحم  هب  هجوت  اـب  اـما  تسا ، لـماک  اـم  سیورـس  هک  منکیمن  اـعدا   269 ص :
رد 30  ) رفن رازه  ات 10  نیب 8  هکم  رد  یناریا  ياههدشمگ  دادعت  دوب ، هدـشن  يزادـنا  هار  اهـسیورس  هک  لاس 80  زا  لبق  مینکیم . شـالت 

یتنس ياهـسیورس  هلیـسو  هب  قیرط  یط  زا  یـشان  ناوارف  یگتـسخ  نازیم  فداصت ، نازیم  تسا . رفن  ات 800  نیب 700  الاح  اـما  دوب ، زور )
لیلد هب  فلتخم  ياهیرامیب  رامآ  دادیم ،) يدودـحم  سیورـس  اهنآ  هب  نارئاز  زا  تیلب  ذـخا  اب  سوبوتا و  هاگتـسد  اـب 250  هک   ) هکم رهش 
نییاپ اهـسیورس  نیا  يزادـنا  هار  لیلد  هب  رگید  دراوم  دنتـسه و  نآ  رد  فلتخم  ياهروشک  راـمیب  نارئاز  یـضعب  هک  یـسوبوتا  رد  سفنت 

رب هوالع  دنورب . مارحلادجـسم  هب  ادـخ  هناخ  ترایز  يارب  هنابـش  دـنناوتیم  الاح  نطومه  ياهمناخ  زا  يرایـسب  هکنآ  نمـض  تسا . هدـمآ 
ًانمـض دـنربیم . هرهب  تامدـخ  نیا  زا  دوخ  عتمت  هرمع  لوا  فاوط  يارب  زیزع  نارئاز  دـینکیم ؟ راوز  هب  یتامدـخ  هچ  يداع  ياهـسیورس 
هلیـسو هب  هثعب  یمومع  تاسلج  هب  نارئاز  دش  دمآ و  نینچمه  دـننکیم . هدافتـسا  حرط  نیا  بلاق  رد  هژیو  ياهـسوبوتا  زا  یمارگ  نازابناج 
هقطنم رد  هدزیس  طخ  تسیچ ؟ تلع  دندوب ، یضاران  اهسیورس  عضو  زا  نارئاز  زا  یخرب  هدزیـس  طخ  رد  دریذپیم . ماجنا  اهـسوبوتا  نیمه 

ياج رد  طخ  نیا  ياههاگتـسیا  یـضعب  میراد . سوبوتا  هاگتـسد   23 طخ ، نیا  رد  دـنکیم . راـک  تسا ، فورعم  هدـباعم  ماـن  هب  هک  تفه 
هک داد  رییغت  يروط  ار  هاگتسیا  لحم  دوشیمن  دننکن . فقوت  اههاگتسیا  نیا  رد  اهسوبوتا  یـضعب  دیاش  لیلد  نیا  هب  درادن و  رارق  یبسانم 

هژیو تروص  هب  هدـش  غالبا  هقطنم  نیا  لوؤسم  هب  هک  دوشیم  هاگتـسیا  کی  لماش  طقف  دروم  نیا  دورب ؟ نیب  زا  مه  نارئاز  نیا  ییاـضران 
. دـندرگزاب لزانم  هب  هدـش و  لقتنم  مرح  هب  همانرب  زا  جراخ  هاگتـسیا  نآ  رد  رقتـسم  نارئاز  اـت  دتـسرفب  یلاـخ  سوبوتا  هاگتـسیا  نآ  يارب 
270 ص : جح 25 ، زا  شیپ  تعاس  کی  دیاب  زیزع  نارئاز  تعامج . ياهزامن  تاقوا  رد  تیعمج  ماحدزا  تسیچ ؟ امـش  لکـشم  نیرتداح 

جنپ هک  تسا  يدح  هب  تیعمج  ماحدزا  دنوش . جراخ  دجـسم  زا  زامن  زا  دعب  تعاس  کی  لقادح  دنورب و  مارحلادجـسم  هب  تعامج  زامن 
ناکما اهروشک  رگید  نارئاز  نوچ  دنرادن ؛ تامدخ  ناکما  اًلمع  يدک  کلم و  باب  یساور ، هلظم ، یلع ، باب  ینعی  مرح  فارطا  هاگتسیا 

رد تعاس  کی  لقادح  زامن  زا  دعب  دنوش و  دجسم  یهار  زامن  زا  شیپ  تعاس  کی  یناریا  زیزع  نارئاز  رگا  دنهدیمن . ام  هب  یتیلاعف  چیه 
. مینکیم ادیپ  یهد  سیورس  ناکما  ام  مه  دننکیم و  ادیپ  يرتمک  لکشم  ناشدوخ  مه  دنوش ، جراخ  سپس  دننک و  فقوت  مارحلادجـسم 

لقن لمح و  ياهراک  دراو  دوخ  ياکیدنس  بلاق  رد  اهنیشام  اریز  تسین ؛ لاعف  حرط  هجح ، يذ  هدزیـس  بش  رخآ  ات  زورما  رـصع  زا  ًانمض 
یمالسا يروهمج  نأش  رد  و  یناریا ، نارئاز  هب  هتسیاش  تامدخ  ام  شالت  مامت  دیرادن ؟ نارئاز  يارب  يرگید  هیصوت  دنوشیم . قیرشت  مایا 
يدوبمک زیزع  نارئاز  رگا  دـنکیمن . یهد  سیورـس  لزانم  مامت  رد  نارئاز  ماـمت  هب  زورهنابـش  تعاـس  مامت 24  رد  يروشک  چـیه  تسا .
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رگا زیزع  نانطومه  میتسین . ناریا  رد  لاح  ره  هب  نوچ  هدـمآ ؛ دوجو  هب  ام  رب  هدـش  لامعا  ياهتیدودـحم  لیلد  هب  نیا  هک  دـننادب  دـننیبیم 
271 ص : جح 25 ، دنهد . عالطا  ام  هب  دندرک  هدهاشم  طوطخ  رد  یلکشم 

هجح يذ  هبنشود 7 

هراشا

1383 / 10 / 28

« لاصو هماگنه   » شیامه

نامتخاس رد  روشک  جراخ  میقم  یناریا  نایجاح  هژیو  لاصو » هماگنه   » شیامه نیمـشش  هثعب  لـلملا  نیب  تنواـعم  تّمه  هب  هبنـشود  زورما 
نیا زا  ناریا  یمالسا  يروهمج  دورس  میرک و  نآرق  توالت  زا  سپ  شیامه  نیا  ياههمانرب  دش . رازگرب  هّکم ، رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب 

؛ ناریا یملع  ياهدرواتسد  هاتوک  ملیف  شیامن  . 3 روشک ؛ جراخ  میقم  نانطومه  نانخس  . 2 هثعب ؛ للملا  نیب  نواعم  مدقم  ریخ  . 1 دوب : رارق 
رد یحیضوت  . 6 یناریا ؛ جاّجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدنیامن  ینارنخـس  . 5 روـشک ؛ جراـخ  میقم  ناـنطومه  زا  یکی  زا  یبدا  ياهعطق  . 4

ینارنخس . 9 272 ص : جح 25 ، ترایز ؛ جـح و  نامزاس  سیئر  ینارنخـس  . 8 حیشاوت ؛ . 7 روشک ؛ جراخ  هبخن  ناـیناریا  یفّرعم  صوصخ 
یخرب و  یمالسا ، تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  امیس ، ادص و  مولع ، هجراخ ، روما  ترازو  نالوؤسم  روضح  اب  درگزیم  . 10 شیامه ؛ ریبد 

هثعب نامهم  ار  راهان  شیامه  نیا  نیّوعدـم  مالـسلا . هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  ترـضح  اـب  لد  نخـس  . 11 جراخ ؛ میقم  ناـنطومه 
رد روشک  زا  جراخ  میقم  یناریا  نایجاح  يارب  ياهمانهژیو  شیاـمه ، ریبد  یناـمرک ، یبوط  رتکد  مناـخ  تمه  هب  شیاـمه  زا  شیپ  دـندوب .

هیقف یلو  هدنیامن  نانخس  لماک  نتم  همانهژیو  نیا  رد  دش . عیزوت  نانامهم  نیب  هک  دوب  هدش  رشتنم  هیهت و  هحفص ، رد 24  رئاز  هیرشن  بلاق 
بالقنا یناـهج  باـتزاب  تراـیز ، هب  عجار  یبلاـطم  نآ  رب  هوـالع  تسا . هدـش  جرد  لاس 1382  رد  لاـصو  هماـگنه  شیاـمه  نیمجنپ  رد 
ياـهتیاس یناـشن  نـینچمه  اـهزرم ، يوـسارف  رد  یمالـسا  بـالقنا  رـشب و  قوـقح  ضقن  ینیع  قیداـصم  باـجح و  تیعوـنمم  یمالــسا ،

رد نابز  یـسراف  سرادـم  تنرتنیا ، هکبـش  يور  رب  یناریا  ياهتیاس  زا  یخرب  ناـهج ، رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یگنهرف  ياهیگدـنیامن 
يراعـشا زین  دوشیم . هدید  اهروشک  یخرب  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ياهیگدـنیامن  یگنهرف و  ياهینزیار  تسرهف  اهروشک ، زا  یخرب 

، دیـشمج تخت  هب  عجار  ییاهروشورب  شیامه  نیا  رد  تسا . هدـش  جرد  نآ  رد  ناریا  نطو ، فصو  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  حدـم  رد 
هب شیاـمه  نیمه  تبـسانم  هب  هک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ياهدرواتـسد  یخرب  سوؤر  هراـبرد  ياهوزج  زین  ناریا و  یّلم  ياـهرنه  هزوم 

. دش عیزوت  نارضاح  نیب  دوب ، هدش  هیهت  هثعب  للملا  نیب  تنواعم  تمه 

مالسلا هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  تداهش  تبسانم  هب  يراوگوس  مسارم 

. دش رازگرب  يراوگوس  مسارم  هکم  رد  هعیش  دیلقت  عجارم  ياههثعب  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  تداهـش  تبـسانم  هب  زورما 

. درک ییارس  هیثرم  ینارنخس و  یقیدص  مالـسالا  ۀجح  نآ  رد  دوب و  اپرب  يراوگوس  سلجم  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  مه  هتـشذگ  بش 
هک دوب   273 ص : جـح 25 ، رارقرب  زین  میحرت  سلجم  قارع ، رد  ناـشیا  ناگدـنیامن  زا  یکی  تداهـش  تبـسانم  هب  یناتـسیس  هللاۀـیآ  هـثعب 

. دندرک تکرش  نآ  رد  يرهش  ير  ياقآ  هلمج  زا  ياهدع 

زور جنپ  تّدم  هب  رئاز  رشن  فّقوت 
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تیب یناریا  جاّجح  هژیو  رئاز  هیرشن  رشن  نیودت و  ناکما  مدع  قیرشت و  ماّیا  تبسانم  هب  و  تسا . هدش  رشتنم  رئاز  زا  هرامـش  هدزون  نونکات 
مهدزیس اب  ربارب  هدنیآ  هبنشکی  زور  متسیب ) هرامش   ) نآ يدعب  هرامش  دش و  دهاوخن  رـشتنم  رئاز  هدنیآ  هبنـش  ات  هبنـشهس  ادرف  زا  مارحلا  هللا 

زا تئارب  همانهژیو  یکی  دـناهدید : كرادـت  رئاز  همانهژیو  ود  قیرـشت  ماـّیا  يارب  هیرـشن  ناراکردـنا  تسد  هتبلا  دـباییم . راـشتنا  هجح  يذ 
. دش دهاوخ  رشتنم  هحفص  هدزناش  رد  قیرشت  ماّیا  همان  هژیو  يرگید  و  هحفص ، تشه  رد  نیکرشم 

« نآرقلا نامجرت  تیبلا  لهأ   » شیامه

نآرق زا  یتایآ  توـالت  زا  سپ  شیاـمه  نیا  رد  دـش . رازگرب  هکم  هثعب  رد  نآرقلا » ناـمجرت  تیبلا  لـهأ   » شیاـمه هبنـشود  زورما  حـبص 
. تخادرپ نخس  داریا  هب  يرهش  ير  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  سپـس  تفگ و  دمآ  شوخ  نارـضاح  هب  يرتخا  مالـسالا  ۀجح  ادتبا  میرک ،
رد تسا و  رایسب  نآرق  رد  تیبلا  لها  هاگیاج  باب  رد  نخس  نمحرلا .» زونک  مه  نآرقلا و  مئارک  مهیف  : » مالسلا هیلع  یلع  نع  تفگ : يو 

نآرق مئارک  . 1 تسا : هدـش  هجوت  هّقح  وه  امک  هتکن  ود  نیا  هب  رتمک  دـیاش  هک  منکیم  هراشا  تیب  لها  ناسل  زا  ینآرق  هتکن  ود  هب  اـجنیا 
لوا هتکن  هرابرد  نخـس  ِردص  ِثیدح  و  دراد . لوا  یگژیو  رد  هشیر  مود  هتکن  هک  دـنانآرق  نامجرت  تیب  لها  . 2 تسا . تیب  لها  هرابرد 

مکثروأ : » تسا هدـمآ  هعماج  ترایز  رد  و  نآرقلا » مئارک  انل  : » ترابع نیا  اـب  تسا  هدـش  رارکت  ناوارف  تاـیاور  رد  لوا ، هتکن  نیا  تسا .
برع سیفن . يایشا  يانعم  هب  تسا  همیرک  عمج  مئارک  دناهدرک . هابتشا  هرقف  نیا  مهف  رد  نیمجرتم  ًابلاغ  لیزنتلا .» مئارکب  مکّصخو  هباتک 

، نیرتهتـسجرب ینعی  تسا . ندـب  ياهتمـسق   274 ص : جـح 25 ، نیرتمهم  هک  حراوـجلا  مئارک  اًـلثم  دـیوگیم ؛ هـمیرک  سیفن  زیچره  هـب 
هک تیـالو ، تفـالخ ، راـثیا ، هیآ  لـثم  تسا ؛ تیب  لـها  هب  عجار  رـشب ، تشونرـس  رد  راذـگ  ریثأـت  تاـیآ  نیرتمهم  نیرتزاـستشونرس و 

ّینأو : » دیوگیم مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دوب  نشور  لوا  ردص  نیملـسم  يارب  نآرق  مئارک  مایپ  ردق  نآ  دننآرق . تایآ  نیرتهتـسجرب 
مدرم تایآ ، همه  نیا  اب  ارچ  هک  دهدیم  رادشه  ترضح  هکنیا  زا  سپ  نآرقلا .»...  لزانم  نسحأب  مهولزنأف  مکّیبن ، ةرتع  مکنیبو  نوکفؤت 

لثم تسا  تیب  لها  زا  يوریپ  نآرق ، مئارک  مایپ  دـننکیمن ؟ تیاـعر  ار  تیب  لـها  هاـگیاج  مدرم  ارچ  دـیامرفیم : دنـشاب  نادرگرـس  دـیاب 
رقاب ماما  مییام . نآرق  نامجرت  و  نامجرت » نم  هل  ّدـبال  نآرقلا ...  اذـه  ّنإ  : » دـندومرف رّرکم  تیب  لها  دوخ  مود : هتکن  اـّما  نیلقث . ثیدـح 

هک تسا  لاس  کی  هللا .» باتک  یف  هنم  ینولأساف  ٍءیشب  مکتثّدح  اذإ  : » دومرف ترـضح  زین  و  هللا » یحو  ۀمجارت  نحن  : » دومرف مالـسلا  هیلع 
دنس هک  ار  یثیداحا  زا  يرایسب  هشیر  دوش  لّمأت  نآرق  ياهمایپ  رد  رگا  ماهدیسر . هتکن  نیا  هب  ثیدح  نآرق و  رد  قیقحت  تکرب  هب  ًاصخش 
نیا هشیر  ناقرتفی .» ناقیفرو ال  نامأوت  نامیالاو  ملعلا  : » مکحلا ررغ  ثیدح  نیا  اًلثم : درک ؛ ادیپ  نآرق  رد  دوشیم  درادن ، حیحـص  دنـس  ای 
اههد و  تسا . بلطم  نیمه  نییبت  ثیدح  نیا  « 1 « » ّقحلا وه  ّکبَر  نم  کیلإ  لِزنُأ  يذلا  ملعلا  اوتوُأ  نیذلا  يریو  : » تسا نآرق  رد  ثیدح 

. منک نایب  تسین  تصرف  هک  تسا  رایتخا  رد  تسد  نیا  زا  هنومن 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  ریمشک  لک  ناتسداد  رادید 

رادید نیا  زاغآ  رد  درک . رادید  یناریا  جاجح  تسرپرس  هیقف و  یلو  هدنیامن  اب  ریمشک  لک  ناتسداد  وگ  مالسا  دیجم  ياقآ  هبنـشود  حبص 
هب عجار  سپس  يو  دناهدش .» فرشم  جح  هب  رفن  رازه  هدزیس  ریمشک  ناناملسم  ینویلیم  تفه  تیعمج  زا  لاسما  : » تفگ ریمشک  ناتـسداد 

نیا تفگ : يرهـش  ير  ياـقآ  رادـید  نیا   275 ص : جـح 25 ، رد  داد . یتاحیـضوت  اجنآ  ناناملـسم  عضو  ریمـشک و  ییاـضق  تالیکـشت 
: دومرف ینیمخ  ماما  دـننک . كرد  ار  رگیدـکی  تالکـشم  دـنوش و  کیدزن  مه  هب  رتشیب  هچره  یمالـسا  تما  هک  دوشیم  ببـس  اهرادـید 

ارف يزور  تسا  دیما  دوش . زاغآ  ادخ  هناخ  رانک  زا  دیاب  تدحو  و  تسا ،» یمالـسا  تما  هملک  تدـحو  ناناملـسم  تالکـشم  ّلح  دـیلک  »
، دنشاب دازآ  هاگآ و  رگا  مه  ناهج  مدرم  هتبلا  دننک . هلباقم  مالـسا  نانمـشد  اب  دنناوتب  نید ، ینابم  هب  رتشیب  یهاگآ  اب  ناناملـسم  هک  دسرب 

لیلد هب  دناتسرپ ، تب  دنه  مدرم  زا  ياهدمع  شخب  رگا  تسا . مدرم  ندرک  هاگآ  رتشیب  ام  هفیظو  ور  نیمه  زا  دـنریذپیم . ار  مالـسا  نید 
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. تساهنآ ینادان 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  ریمشک  یّلم  بزح  سیئر  بیان  رادید 

. درک رادید  هثعب  رد  يرهش  ير  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  اب  ریمشک  یّلم  بزح  سیئر  بیان  رَدْدار  میحرلادبع  ياقآ  هبنـشود  زورما  رـصع 
يرگید دـنه ، هطلـس  ریز  شخب  کی  تسا : شخب  ود  ریمـشک  دوزفا : داد و  یتاحیـضوت  ریمـشک  عضو  هب  عجار  يو  رادـید  نیا  زاـغآ  رد 

هک ریمـشک  رد  حّلـسم  ياههورگ  میتسه . هجاوم  يداـیز  تالکـشم  اـب  اـم  متـسه . دـنه  هطلـس  ریز  تمـسق  زا  نم  ناتـسکاپ . هطلـس  تحت 
نامیتی رامآ  هب  زور  هب  زور  و  يدنه . هطلس  نیزرابم و  دناهتفرگ : رارق  حالس  ود  نیب  ریمـشک  تلم  دنتـسه و  اجنآ  رد  دنراد ، رظن  فالتخا 

ير ياقآ  تساههورگ . داحتا  مدـع  ریمـشک  رد  ام  لکـشم  تسا . ریمـشک  بزح  نیرتمهم  ریمـشک  یلم  بزح  دوشیم . هفاـضا  اـههویب  و 
قارع و يارب  اعد  رانک  رد  تسا و  ریمـشک  مدرم  لکـشم  لح  تسام  رظن  دروم  جح  رد  هک  یلئاسم  زا  یکی  تفگ : رادـید  نیا  رد  يرهش 

دنناوتیم ات  دنوش و  علطم  رگیدمه  تالکشم  زا  ناناملسم  هک  تسا  نیا  جح  عفانم  زا  یکی  مینکیم . اعد  مه  ریمشک  مدرم  يارب  نیطسلف 
ناملـسم دـشابن  شناملـسم  ناردارب  رکف  هب  دـنک و  حبـص  هک  یـسک  : » دـیامرفیم ربمایپ  دـننک . کمک  رگیدـکی  هب  تالکـشم  لح  يارب 

. تسین حالس  هب  يزاین  دشابن   276 ص : جح 25 ، هقرفت  رگا  تساهنآ . هقرفت  لیلد  هب  ناهج  رد  اهناملـسم  تالکـشم  میدقتعم  ام  تسین .»
ار شاهمجرت  هک  دناهداد  جاّجح  يارب  یمایپ  ام  يربهر  ماقم  دوش . لح  امش  تالکشم  دینکیم ، بسک  جح  رد  هک  یتّینارون  اب  میراودیما 

. دیربب ریمشک  مدرم  يارب  هفحت  يونعم و  هیده  کی  ناونع  هب  هک  مینکیم  میدقت  امش  هب 

نازابناج ناوراک  اب  هیقف  ّیلو  هدنیامن  رادید 

نایاقآ يدوعسم و  يرکاذ ، اینبرع ، نایاقآ : مالسا  ججح  تارضح  هارمه  هب  يرهـش  ير  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  زورما  رهظ  زا  شیپ 
ناوراک یناحور  يدزی  دشار  ياقآ  مالـسالا  ۀـجح  ادـتبا  رادـید  نیا  رد  دـندرک . رادـید  نازابناج  هژیو  ناوراک  اب  هدازدـنوخآ  يریـصن و 

جح لئاسم  رد  بـالقنا  زا  سپ  هک  یلّوحت  دـنابالقنا . لولعم  هکنیا  وگ  دـنابالقنا ؛ ّتلع  نازاـبناج  تفگ : داد و  یتاحیـضوت  نازاـبناج 
عضو بالقنا  زا  لبق  هک  ممهفیم  ماهدوب و  ناوراک  یناحور  هدنب  فرط  نیا  هب  شیپ  لاس  زا 37  دوشیم . ساسحا  همه  يارب  هداتفا  قافتا 
هـشوگ رد  دیاب  ار  جح  لئاسم  تشادن . دوجو  شاهناد  کی  هک  هدش  رـشتنم  جح  يارب  باتک  همه  نیا  تسا . هنوگچ  نونکا  دوب و  هنوگچ 

هللا ۀـیآ  موحرم  تمدـخ  رد  راب  هس  نم  تسا . همه  رایتخا  رد  نشور  روط  هب  لئاسم  همه  نآلا  هللادـمحب  و  میدرکیم ، ادـیپ  اههلاسر  راـنک 
نیا رد  يرهـش  ير  ياقآ  تسین . سایق  لباق  نآلا  اب  ًادـبا  اهلاس  نآ  عاضوا  و  مدرازگ . جـح  يرهطم  دیهـش  تمدـخ  راـب  کـی  یقودـص و 

اب ادخ  مراودیما  متـسه . ادخ  نانامهم  نیرتهب  نیرتفیرـش و  نیرتزیزع ، رانک  رد  یحو ، نیمزرـس  رد  هک  ساپـس  ار  يادخ  تفگ : رادـید 
رجا هک  تسا  یعیبط  دـشاب . هتـشاد  شیپ  زا  شیب  یتیانع  امـش ، نارازگتمدـخ  نارئاز و  ریاس  هب  دـیدرک ، بسک  ههبج  زا  امـش  هک  ییوربآ 

تمدـخ ناوراک  نیا  هب  هک  یناردارب  اهزمحأ .» لاـمعألا  لـضفأ  : » دراد میقتـسم  طاـبترا  رتراوشد  راـک  رتشیب و  شـالت  اـب  یهلا  فعاـضم 
دننکیم و باختنا  ار  ناوراک  نیا  ناشدوخ  هک  دشار  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  صوصخب  اهناوراک ، ریاس  ات  دـناتیانع  دروم  رتشیب  دـننکیم ،

هراشا رفـس  نیا  يراـگدای  ناونع  هب  هتکن  راـهچ  هب  تسا .  277 ص : جـح 25 ، ناشیا  هب  ادـخ  فطل  ناـشیا و  لد  تینارون  زا  یکاـح  نیا 
تفرعم بدا ، نیرتمهم  . 1 جح . تکرب  نیرتمهم  . 4 جح . تفآ  نیرت  مهم  . 2 جح . قالخا  نیرتمهم  . 3 جح . بدا  نیرتمهم  . 1 منکیم :

زا دوصقم  هک  دندیسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یتقو  دشاب . نآ  هناوتـشپ  يرتشیب  تفرعم  هک  دراد  اهب  رتشیب  یلمع  تسا . تخانـش  و 
، ماما ترضح  قیقد  ریبعت  هب  جح ، تفآ  نیرتمهم  . 2 اًلقع .» مکنسحأ  : » دومرف تسیچ ؟ « 1 « » اًلمع نسحأ  مکّیأ  مکولبیل   » رد اًلمع » نسحأ  »
هب سک  ره  تسا . یتـسرپاوه  ربـکت و  ینیبدوـخ و  زا  ناـسنا  تاـجن  جـح ، ياههفـسلف  نیرتمهم  زا  یکی  تسا . یهاوـخدوخ  ینیبدوـخ و 

رگید يوس  نآ  زا  ییامن  دوخ  رازاب  سب  دـنرخیم و  یلد  هتـسکش  ام  يوک  رد  دـشاب . ینیبدوخ  راچد  تسا  نکمم  شدوخ  لاح  بساـنت 
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ادـخ رود  هک  تسا  نآ  زمر  فاوط  درادـنرب . ام  رـس  زا  تسد  مه  اجنیا  ناطیـش  تسا  نکمم  ار . ادـخ  دـید  ناوتن  نیبدوخ  هدـید  اـب  تسا 
جح رد  ار  قالخا  نیا  یـسک  رگا  هک  هدرک  ناـیب  یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  جـح . قـالخا  نیرتمهم  . 3 تدوـخ . رود  هن  ددرگب ،
ملح هللا ، یـصاعم  نع  هزجحی  عرو  لاصخ : ثـالث  هیف  نکی  مل  اذإ  تیبلا  اذـه  مؤَی  نمب  أـبعی  ـال  : » درادـن ياهدـیاف  شّجح  دـشاب ، هتـشادن 
ةّرذ لثم  لب  نّیلذألا ، ّلذأو  نیّلقألا  ّلقأ  انأو  : » تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ياعد  رد  هبحص .» نمل  ۀباحصلا  نسح  هبضغ ، هب  کلمی 
لد تینارون  جح ، تکرب  نیرتمهم  . 4 دنیبن . ار  دوخ  یمدآ  هکنیا  تینابـصع  هشیر  ياهجالع  زا  یکی  چـیه . ینعی  هرذ ، زا  رتمک  ّلقأ » لب 

. دنکیم ادیپ  ینعم  نتفگ » هللا   » ای دمآ ، تفرعم  رون  یتقو  دوشب . ام  همه  بیصن  هللا  ءاش  نا  هک  تسا 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  یقارع  نویناحور  زا  یعمج  رادید 

زا دناهدوب ، ردص  رقاب  دمحم  دیس  دیهـش  هللا  ۀیآ  نادرگاش  زا  نانآ  زا  یخرب  هک  یقارع  هعیـش  نویناحور  زا  ياهدع  هبنـشود ، زورما  رـصع 
نیا رد  دندرک . وگتفگ  رادید و  يرهـش  ير  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  اب  يوسوم  راّمع  دیـس  راّطع و  يدهم  خیـش  مالـسا : جـجح  هلمج 
مهم ساّسح و  نمـض  يرهـش  ير  ياقآ  دـش . ثحب  کیدزن  هدـنیآ  رد  نآ  تاباختنا  يرازگرب  قارع و  یلعف  عضو  هرابرد  ًاتدـمع  رادـید 
یبرع همجرت  يدوز  هب  هک  دناهتخادرپ  مه  قارع  عوضوم  هب  لاسما  تئارب  مایپ  رد  يربهر  مظعم  ماقم  : » تفگ قارع  ِزورما  عضو  ندـناوخ 
هکنیا يارب  منکیم  رکشت  امش  زا  بلق  میمص  زا  تفگ : هسلج  نیا  رد  یقارع  نویناحور  زا  یکی  داد .» میهاوخ  رارق  امـش  رایتخا  رد  ار  نآ 

قارع رد  ام  میشاب . هتشاد  مامتها  ناناملسم  نوؤش  هب  هشیمه  ام  همه  هک  منکیم  تلأسم  دنوادخ  زا  داد . تسد  ام  هب  امـش  تاقالم  تصرف 
یگنهرف و یخیرات ، دنویپ  . 2 رتمولیک . رازه  دودح  رد  رایسب  كرتشم  ینیمز  ياهزرم  . 1 میراد : دنویپ  قیرط  دنچ  زا  یمالسا  يروهمج  اب 

ياهلد تاطابترا و  همه  نیا  هک  تسا . قارع  رهطم  دقارم  تیب و  لها  رتمهمم ، دـنویپ  . 3 تسا . هداد  قیمعت  ار  هطبار  نیا  مالـسا  و  يرکف .
مدرم همه  يارب  گرزب  ینادنز  قارع  هک  يروط  هب  دندوب ؛ رگ  هطلـس  يدرف  رظن  تحت  ینالوط  یتدم  رد  قارع  مدرم  دنکیم . یکی  ار  ام 

نایرارف مادـص و  يایاقب  يارب  تسا  هدـش  ینادـیم  قارع  يدازآ . تیرح و  يوس  هب  قارع  مدرم  روبع  يارب  تسا  یُلپ  تاـباختنا  دـش . نآ 
اب مدوب  ناریا  رد  لاس  تسیب  نم  تسا . حیحـص  هرادا  میظنت و  دنمزاین  اهتنم  دنکیم ، قارع  هب  يدایز  تامدخ  یمالـسا  يروهمج  نابلاط .

لصا دنیبب ، هبرض  قارع  ناریا و  رد  عیشت  رگا  عیشت و  تاحاس  نانبل  نیرحب و  و  دناعّیـشت ، هدعاق  ناریا  قارع و  مدوب . رواشم  نارمچ  ياقآ 
ینونک تیامح  دندش . دیهش  قارع  رد  مرـسمه  مردارب و  جنپ  مدوب و  نادنز  قارع  رد  لاس  راهچ  مادص  هرود  رد  نم  دنیبیم . همطل  عیـشت 

. دنک ادیپ  مظن  دیاب  دوشیم و  قحتسم  ریغ  قحتسم و  لماش  ناریا 

قارع یمالسا  بالقنا  يالعا  سلجم  هثعب  زا  دیدزاب 

تفر و هیزیزع ، رد  عقاو  قارع ، یمالسا  بالقنا  يالعا  سلجم  هثعب  ياضعا  رادید  هب  يرهش  ير  نیملسملاو  مالـسالا  ۀجح  بش  هبنـشود 
لوغـشم قارع  یمالـسا  بالقنا  يالعا  سلجم  وضع  يردـیح  دـمحم  دیـس  مالـسالا  ۀـجح  دورو ، ماگنه  درک . وگتفگ  رادـید و  نانآ  اـب 

ارف شوگ  ام  بلق  هب  امـش  تشاد : راهظا  ییوگ  دماشوخ  زا  سپ  یقارع  نویناحور  زا  یکی  يو  زا  سپ  دوب . یقارع  نارئاز  يارب  ینارنخس 
اب هن  دنتسه ، امش  اب  قارع  هعیـش  جاجح  تسا . مالـسا  ناهج  ربهر  ام و  تسود  ناریا  مییوگیم : زورما  ام  يرامعتـسا . ياهقوب  هب  هن  دیهد ،
نإ مینکیم و  عافد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  زا  دوخ  نوخ  اب  ام  دزادنیب . ییادج  امـش  ام و  نیب  دهاوخیم  گرزب  ناطیـش  امـش . نانمـشد 
هللا ۀیآ  راوگرزب  دیهـش  هرطاخ  دای و  تشادـیمارگ  زا  سپ  تخادرپ و  نخـس  داریا  هب  يرهـش  ير  ياقآ  سپـس  دوب . میهاوخ  زوریپ  هللاءاش 

رد ار  دوخ  ادـخ  هناخ  رانک  رد  یتاظحل  هک  مدنـسرخ  « 1 «. » ًائیـش مهدیک  مکّرـضی  اوقّتتو ال  اوربصت  نإو  : » تفگ میکح  رقاب  دمحم  دـیس 
زا ياهنماخ  هللا  ۀیآ  ترـضح  يربهر  مظعم  ماقم  زا  یگدـنیامن  هب  نم  منکیم . هدـهاشم  قارع  زا  تیب  لها  وریپ  ناردارب  نارهاوخ و  رانک 

ساـسح و رایـسب  طیارـش  ینونک ، تاـظحل  رد  قارع  مولظم  مدرم  منکیم . رکـشت  ادـخ  هناـخ  بوخ  نارئاز  زیزع و  مدرم  امـش  تیمیمص 
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مولظم مدرم  يارب  مادص  میژر  هک  یتبیصم  نیرتدب  دنارذگیم . ار  دوخ  خیرات  نارحب  نیرتمهم  عقاو  رد  دنراذگیم . رس  تشپ  ار  ینارحب 
املع و صوصخ  هب  قارع  مدرم  تیلوؤسم  ینونک  عاضوا  رد  تسا . روشک  نیا  هب  لیئارسا  اکیرما و  ياپ  ندرک  زاب  دروآ ، ناغمرا  هب  قارع 

ناشن دوخ  زا  يرایـشه  دیاب  دـنوشیم ، هدامآ  زاس  تشونرـس  باختنا  يارب  قارع  مدرم  هک  عاضوا  نیا  رد  تسا . نیگنـس  رایـسب  نارکفتم 
تشونرس قارع  هدنیآ  يارب  دناوتیم  هک  يزیچ  نیرتمهم  و  دیآ . نوریب   280 ص : جح 25 ، قودنص  زا  دنهاوخیم  مدرم  هچنآ  هک  دنهد 

هک هچنآ  و  دـنکیم . تیامح  قارع  مدرم  یگچراـپکی  دازآ و  باـختنا  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تسا . تیعجرم  زا  يوریپ  دـشاب  زاـس 
مـالعا رّرکم  هتـشذگ  رد  اـم  دـنهاوخیمن . دوخ  عفاـنم  زج  يزیچ  نارگلاغـشا  هکنیا  دـشاب ، قارع  مدرم  هجوت  دروم  دـیاب  زیچ  ره  زا  شیب 

مدرم هب  عطقم  نیا  رد  نآرق  هک  يدوـمنهر  مینکیم . تیاـمح  اـهنآ  زا  میتـسه و  قارع  يـالعا  سلجم  قارع و  مدرم  راـنک  رد  هک  میدرک 
عفد یهلا  لضف  هب  نمـشد  ياـههئطوت  همه  ًائیـش .» مهدـیک  مکّرـضی  ـال  اوقتت  اوربصت و  نا  : » دـش توـالت  هک  تسا  ياهیآ  دـهدیم  قارع 

، هریغ درک و  ینـس و  هعیـش و  مدرم  همه  رگا  تسا . تاباختنا  نیا  رد  قارع  مدرم  تدحو  یـسایس ، ياوقت  رد  هتکن  نیرتمهم  دش . دهاوخ 
. دش دنهاوخ  ماکان  قارع  مدرم  نانمشد  دنهدب ، مه  تسد  هب  تسد 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  ریازجلا  هثعب  ياضعا  رادید 

سیئر زین  یکـشزپ و  تأـیه  لوؤسم  هللا ، مـالغ  رتـکد  روشک  نیا  ینید  روما  فاـقوا و  ریزو  هثعب و  لوؤسم  هلمج  زا  رئازجلا  هثعب  ياـضعا 
. دندرک وگتفگ  رادید و  يرهش  ير  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  اب  هّکم  رد  ناریا  هثعب  رد  روضح  اب  بش  هبنشود  هکم ، رد  ریازجلا  هثعب  داتس 

ناناملـسم هک  دـنکیم  باجیا  مالـسا  ناهج  یلعف  طیارـش  تفگ : يریازجلا  تأیه  هب  مدـقم  ریخ  نمـض  يرهـش  ير  ياقآ  رادـید  نیا  رد 
ات لین  حرط  نامه  گرزب ، هنایم  رواخ  حرط  تسا . هتفرگ  فده  ار  مالـسا  ِلصا  زورما  نمـشد  دـنوش . کیدزن  مه  هب  نارکفتم  صوصخب 

نارکفتم هللا  ءاـش  نا  مراودـیما  دـناهدروآ . ور  هشقن  نیا  حرط  وس و  نیا  هب  تسین ، یلمع  حرط  نآ  دـندید  نوـچ  هک  تسا  لیئارـسا  تارف 
رتشیب و اهرادید  نیا  مراودیما  دنهد . ماجنا  بسانم  یتامادقا  دـیرادروخرب ، رایـسب  شنیب  رکفت و  لضف و  زا  هک  امـش  دـننام  مالـسا  ناهج 

يریازجلا رازه  شـش  ریازجلا و  زا  رفن  رازه  لاسما 35  تفگ : رادـید  نیا  رد  هللا  مالغ  رتکد  ریازجلا  ینید  روما  فاقوا و  ریزو  دـشاب . رتهب 
281 ص : جح 25 ، ار  یتدم  سرت  اب  میدرک و  هبرجت  مه  ام  تسا ، ناتـسبرع  رد  هک  ار  یعاضوا  نینچ  دـناهدش . فرـشم  جـح  هب  اپورا  زا 

هنوگچ مسیرورت  اب  ریازجلا  عضو  دیـسرپ : نم  زا  هسنارف  ياهرهـش  زا  يرهـش  ِلوئـسم  دـندرکیمن . رواب  ار  اـم  عضو  اـهتلود  میدـنارذگ و 
جح تصرف  هک  نامز  ره  ام  دـندرکیم . تیامح  ار  ام  ِنمـشد  هکلب  دـندرکن ؛ کمک  ار  ام  نارگید  مسیرورت ، اب  هزرابم  رد  متفگ : تسا ؟

، تشاد هدیاف  لبق  لاس  رد  ام  رادید  هک  صوصخ  هب  دوشیم ، ینید  ياهدنویپ  أشنم  رادید  نیا  میتسه و  امش  اب  رادید  رکف  رد  دهد  تسد 
هللا همحر  ینیمخ  ماـما  ناریا و  بـالقنا  هب  دـنمهقالع  هک  مسانـشیم  ار  رئازج  لـها  زا  يرایـسب  دوب . روشک  ود  نیب  طاـبترا  يرارقرب  نآ  و 

دـنیوگیم و نخـس  نآ  زا  دـنراد و  تسود  ار  ریازجلا  مه  ناریا  مدرم  دـنرگنیم . مارتحا  تربع و  هدـید  هب  ناریا  بالقنا  هب  اهنآ  دنتـسه .
مالسا ناهج  زورما  دش . مکحم  تاقالم  نآ  زا  سپ  روشک  ود  طابترا  داد . تسکـش  ار  هسنارف  ینعی  رفک  تب  ریازجلا  بالقنا  هک  دندقتعم 

اب ناتسناغفا  ياهتسیرورت  دش و  لقتنم  رئازج  هب  اجنآ  زا  رورت  دش و  عورش  قرش  ناتسناغفا و  زا  هک  تسا  مالـسا  نمـشد  هلمح  ضرعم  رد 
دنتسه و یملع  ثحابم  ملع و  رشن  فلاخم  دنوشیم و  مالـسا  ناهج  تفرـشیپ  عنام  اهتـسیرورت  دننزیم . هبرـض  مالـسا  ناهج  هب  راک  نیا 

يورین دنسرتیم ؟ مالسا  زا  نانمشد  ارچ  دنهد . يرارف  دننک و  يرب  مالسا  زا  ار  ناناملـسم  دنهاوخیم  هکلب  دننکیم ؛ غیلبت  عقاو  فالخرب 
هدنیآ رد  مالسا  هک  دنسرتیم  نیا  زا  نانمشد  دنکیم و  ذوفن  مدرم  ناج  قمع  رد  نآرق  دنـسرتیم . نآرق  زا  هکلب  تسین ، هدنناسرت  یماظن 

دض رب  نآلا  یگمه  تیحیسم  دوهی و  دنسرتیمن . ناریا  ریغ  ناریا و  حالس  زا  دنوش و  ناملسم  اکیرما  اپورا و  تیعمج  رتشیب  دوش و  بلاغ 
رد شایملع  تفرشیپ  هب  هجوت  اب  ناریا  هک  میراودیما  تسا و  یندوتس  ناریا  يرادیاپ  هک  مینیبیم  ریازجلا  رد  ام  دننکیم و  تیلاعف  مالسا 
ام میتسیاب . نایغط  ملظ و  دض  دحاو  یفص  رد  مینک و  عافد  دوخ  تایح  قح  زا  هک  تسا  بجاو  ناناملسم  رب  دوش . زوریپ  اکیرما  اب  هزرابم 
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ای ناریا  رد  لتق  کی  رگا  یلو  دنکیمن ؛ موکحم  ار  نآ  ثداوح  مه  یسک  دوشیم و  ملظ  نیطـسلف  رد  ام  ناردارب  هب  زور  ره  هک  مینیبیم 
اهاج ریاس  قارع و  رد  هللاءاش  نا  دـنرادن و  یماـظن  يزوریپ  اـهنآ  دـننکیم . اـنرک  قوب و  رد  دـننزیم و  نماد  نآ  هب  دـتفیب  قاـفتا  رئازجلا 

زیچ دـننک و  وـحم  دـنناوتیمن  ار  نآرق  هتبلا  درذـگیم . نیطـسلف  ناتـسناغفا و  قارع و  رد  هک  هچنآ  زا  میفـسأتم  اـم  دـنروخیم . تـسکش 
282 ص : جح 25 ، دنزاس . نآ  نیزگیاج  يرگید 

( هیورت زور   ) هجح يذ  هبنش 8  هس 

هراشا

83 / 10 / 29

یگنهرف هتیمک  هسلج  لیکشت 

و يدوعسم ، يدادقم ، ینامز ، باّون ، این ، برع  رکسع ، یضاق  نایاقآ : مالسا  ججح  تارضح  روضح  اب  یگنهرف  هتیمک  هسلج  زورما  حبص 
زا دش ؛ ذاّختا  یتامیمـصت  یـسررب و  ثحب و  نوگانوگ  تاعوضوم  هب  عجار  رازگرب و  یـسدقم  یـسوّرگ و  یمیلـس ، يریـصن ، نایاقآ  زین 

لمعلاروتـسد میظنت  رجف ، هد  نشج  يرازگرب  تهج  اـهناوراک  يارب  ياهجدوـب  صیـصخت  هنیدـم ، رد  رجف  ههد  ياـههمانرب  هراـبرد  هـلمج 
همجرت هد  نونکات  تفگ : رکـسع  یـضاق  مالـسالا  ۀـجح  ناریا ، زا  یـسراف  همجرت  اب  نآرق  ندروآ  هزاجا  صوصخ  رد  ریدـغ . دـیع  نشج 
نونکات هک  دنروایب  ناتسبرع  هب  دوخ  هارمه  ام  راّوز  ار  اهنآ  زا  یکی  دنهد  هزاجا  ات  میاهدرک  یفرعم  ناتـسبرع  تاماقم  هب  نآرق  زا  یـسراف 

دودح هرمع  مایا  رد  تفگ : زین  هرمع  مایا  رد  هثعب  لوؤسم  رکتبم و  لاّعف و  یناحور  باّون ، مالـسالا  ۀجح  دناهدرکن . تقفاوم  کی  چـیه  اب 
ندزن و فـک  اهرعـش ، ماکحتـسا  تساـهنآ : هلمج  زا  هک  میتـسرفیم  اـهناوراک  هب  هک  میراد  یلمعلا  روتـسد  مـینکیم و  رازگرب  نـشج  هد 

صوصخ هب  دنکیم ، ادـیپ  هژیو  شزرا  هک  دـهدیم  هیدـه  هداّجـس  هس  ناوراک  ره  و  فلِج . ياههمانرب   283 ص : جـح 25 ، زا  يریگولج 
هب یتح  هثعب - يایادـه  همه  رد  دـنک و  تسرد  يدامن  هثعب  رگا  دـنناوخب . زاـمن  مارحلا  دجـسم  رد  اههداّجـس  يور  هک  دوش  شرافـس  رگا 
رد ناگرزب  زا  یکی  نارفعز . هتسپ و  لثم  اهیندروخ  ندرک  هیده  ياج  هب  تساجب ، رایسب  دوش  هدافتـسا  نآ  زا  رگید - ياهروشک  ياههثعب 

ریدغ ماگنه  هب  ناشدیع ، ياهدیرخ  دنـشوپب و  ون  سابل  دنریگب و  نشج  هدنیآ  لاس  ریدغ  هک  دریگیم  نامیپ  مدرم  زا  ریدغ  دـیع  تاسلج 
. دشاب

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  دیحو  هللا  ۀیآ  هثعب  رادید 

نت دنچ  ور  نیا  زا  دندوب ؛ هدماین  يرهش  ير  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  ندید  هب  هنیدم  رد  یناسارخ  دیحو  هللا  ۀیآ  ترـضح  هثعب  ياضعا 
يرهـش ير  ياقآ  رادـید  هب  زورما  رهظ  زا  شیپ  دـیحو ، هللا  ۀـیآ  کچوک  دـنزرف  ینالیم و  مالـسالا  ۀـجح  هلمج  زا  ناشیا  هثعب  ياضعا  زا 

ياقآ دش و  ثحب  ینس  هعیـش و  تافالتخا  ۀقیقحلل و  هّلل و  باتک  لاسما ، رد  تارمج  عضو  دننام  یفلتخم  لئاسم  زا  هسلج  نیا  رد  دندمآ .
. درک نایب  ار  هرمع  مایا  رد  هّکم  هثعب  رد  نادمح  رتکد  اب  دوخ  رادید  زا  یشرازگ  ینالیم 

عتمت ّجح  لامعا  عورش 

يارب اـت  دـنوشیم  تاـفرع  یهار  مرحم و  هکم  رد  زورما  رـصع  یناریا  جاـجح  بلغا  دوشیم و  عورـش  زورما  رـصع  زا  عّتمت  جـح  لاـمعا 
دننکیم و تمیزع  تافرع  هب  هلصافالب  دنوشیم و  مرحم  دوخ  تماقا  لحم  ياهلته  رد  اهناوراک  رتشیب  دنشاب . اّیهم  تافرع  رد  ادرف  فوقو 
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رد مارحلا  دجـسم  ندـش  توـلخ  زا  سپ  هـفرع  بـش  مـه  اـهناوراک  یخرب  دـنهدیم . ماـجنا  تاـفرع  يارحــص  رد  ار  هـفرع  بـش  لاـمعا 
تابحتـسم هب  دـنرادن ، ینادـنچ  تیلوؤسم  يراتفرگ و  هک  هقباساب  دارفا  زا  یخرب  دـنوشیم . تاـفرع  مزاـع  سپـس  مرحم و  مارحلادجـسم 

رد حبـص  زامن  هماقا  زا  سپ  دنوشیم و  ینم  یهار  هدایپ  دننامیم و  مارحلا  دجـسم  رد  تقو  رید  ات  ار  هفرع  بش  دـننکیم و  لمع  يرتشیب 
هثعب ناتسود  زا  شزارب  اضریلع  ياقآ  لاسما  هک  دنوشیم  تافرع  یهار  هدایپ  مهن  زور  حبـص  ینم و   284 ص : جح 25 ، رد  فیخ  دجسم 

تافرع یهار  زورما  هک  دـنهدیم  حـیجرت  تسین و  رودـقم  روما  نیا  نایناریا  قاـفتا  هب  بیرق  يارب  یلو  دـندرک ، لـمع  تابحتـسم  نیا  هب 
: نایاقآ مالـسا  ججح  تارـضح  هلمج  زا  هثعب  ناتـسود  زا  یعمج  اب  مه  هدنب  دـننک . يرپس  افـص  اب  يارحـص  نآ  رد  ار  هفرع  بش  دـنوش و 
و مرحم ، اـجنامه  اـهنآ  هارمه  هب  مدـنارذگ و  مارحلا  دجـسم  رد  ار  هفرع  بـش  زا  یتاـعاس  بـیدا  یتّـجح و  یفارعا ، هداز ، حـالف  یتـئارق ،
رد زین  يدراهتـشا  هللا  ۀـیآ  هلمج  زا  عجارم  ياههثعب  ياضعا  زا  یخرب  هفرع  بش  مدـش . تاـفرع  مزاـع  حبـص  هضیرف  زا  سپ  ناـهاگحبص 

ناریدم جح و  داتـس  ناراکردنا و  تسد  يارب  جح  لامعا  شخب  نیرتمکارتم  نیرتلکـشم و  دـندش . مرحم  اجنآ  دـندوب و  مارحلا  دجـسم 
زا ات  دـننکیم  هئارا  نایجاح  هب  ار  مزال  ياهدومنهر  ناّیلوتم  دراد . همادا  هجح  يذ  مهدزاود  زور  اـت  دوشیم و  عورـش  زورما  زا  اـهناوراک 

: منکیم جرد  اجنیا  رد  ار  اههمانرب  اههیصوت و  زا  ییاه  هنومن  دنهاکب . تالکشم  مجح 

رعاشم لقن  لمح و  اب  ییانشآ 

ًاتیاهن عتمت و  جـح  لامعا  زا  یتمـسق  يادا  تهج  قیرـشت ، مایا  رد  ینم  رعـشم و  تافرع ، هسدـقم  رعاشم  هب  همظعم  هکم  زا  جاـجح  لاـقتنا 
شیپ هکم  رد  هک  تسا  نآ  یگدـنیامن  نامزاس و  ياههمانرب  هلمج  زا  رعاشم » لقن  لمح و   » ناونع تحت  هکم  رهـش  هب  ناـنآ  ندـنادرگزاب 

هب دـتفیب ؛ قافتا  یتسیاب  صوصخب  ياهنامز  رد  صاخ و  نکاما  رد  هتوتیب  فوقو و  ماـیا ، نیا  رد  دـیآیمرد . ارجا  هب  عقوم  هب  هدـش و  ینیب 
زا سپ  دنربب و  رس  هب  سدقم  نیمزرس  نیا  رد  یعرش  ِبرغم  ات  دنوش و  رضاح  تافرع  رد  دیاب  همه  هجحيذ ، مهن  زور  رهظ  زا  هک  يروط 

، هدومن فوقو  مارحلا  رعشم  رد  هجحيذ  مهد  زور  باتفآ  عولط  ات  رجف  عولط  زا  دننک و  تکرح  مارحلا  رعشم  تمس  هب  زور  نامه  برغم 
رد ار  هجحيذ  مهدزاود  مهدزای و  مهد ، ياهبـش  اهزور و  لامعا  دنوش و  ینم  نیمزرـس  دراو  نابرق ، دـیع  زور  لامعا  ماجنا  تهج  سپس 
رد جیردت  هب  دننکیم و  یط  تافرع  تمس  هب  هکم  زا  ادتبا  ار  ریس  نیا  دندرگ . زاب  هکم  هب  هاگنآ  دنهد و   285 ص : جح 25 ، ماجنا  اجنآ 
هک ریـسم  نیا  رد  جاجح  ياههورگ  لاقتنا  لقن و  دـندرگیمرب . هکم  فرط  هب  رعاشم  صوصخم  لاـمعا  ماـمتا  زا  سپ  زور و  دـنچ  فرظ 

یگنوگچ زا  رظن  فرص  اریز  تسا ؛ یـضایر  تابـساحم  اب  هدیچیپ و  عماج و  تایلمع  مزلتـسم  تسا ، یـصخشم  کسانم  لامعا و  اب  مأوت 
. دوش داجیا  یگنهامه  درم ، نز و  بیکرت  تیفرظ و  عونت  دوجو  اب  ناوراک  ره  نارئاز  اهـسوبوتا و  دادـعت  نیب  دـیاب  جاجح ، نداد  تکرح 
هب زین  زاب  ور  ياهنیـشام  دنوشیم . اج  هباج  زاب  ور  ياهنیـشام  اب  نادرم  هتـسبرس و  ياهنیـشام  اب  نانز  قیرـشت ، مایا  لامعا  زا  شخب  نیا  رد 

هنیزه دنتسین . یبولطم  طیارش  ياراد  دناهتشاد ، رارق  گنیکراپ  رد  لاس  لوط  رد  دنتسین و  اهروشک  همه  جاجح  هدافتـسا  دروم  هکنیا  تلع 
، خرن نیا  هب  هجوت  اب  بیترت  نیدب  تسا . رالد  دـص  هب  کیدزن  ینعی  يدوعـس  لایر  قیرشت 360  مایا  هرود  لوط  رد  رئاز  يارب  یلدنـص  ره 

فلکم زین  ناریدم  دوشیم . هراجا  سوبوتا  نارئاز ، دادعت  هب  اریز  ددرگ ؛ يرادربهرهب  اهـسوبوتا  تیفرظ  مامت  زا  هک  دوش  شالت  دیاب  ًامتح 
اهـسوبوتا یبارخ  يارب  يریبادت  ندیـشیدنا  رد  جـح  نامزاس  ياهلمعلاروتـسد  هب  دنـشوکب و  اهـسوبوتا  يرادـهگن  ظفح و  رد  هک  دنتـسه 

هدافتسا مه  لیاسو  همدخ و  لقن  لمح و  تهج  قیرـشت  مایا  رد  دنراد ، رایتخا  رد  هک  هدش  هراجا  ياهتناو  زا  اهناوراک  هتبلا  دنزرو . مامتها 
جح داتس  قیرط  زا  يدوعـس  ریاود  زا  حیرـصت - مان  هب  زوجم - هگرب  تسا ، ناوارف  ماحدزا  اب  مأوت  هک  اهزور  نیا  رد  ددرت  يارب  دننکیم و 

هکلب دراد ، توافت  يرگید  اب  ناوراک  ره  ياهـسوبوتا  تیفرظ  تیفیک و  اهنت  هن  دوجوم  ياهـسوبوتا  صیـصخت  رد  اما  دنیامنیم . تفایرد 
نیا رب  مه  ریدـم  راـک  هخرچ  دـنرادن . یفیک  يربارب  رگیدـکی  اـب  ًاـعبط  هک  دریگیم  قلعت  سوبوتا  عون  دـنچ  زین  ناوراـک  کـی  هب  یهاـگ 

لیوحت ار  طوبرم  سوبوتا  دـیاب  هجحيذ  متفه  زور  بورغ  ات  دوشیم و  يو  لـیوحت  ناوراـک ، ره  يارب  هدـش  هیهت  ياـهتیلب  هک  تساـنبم 
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حبص ات  متشه  زور  رصع  زا  تسا ، عقاو  هکم  يرتمولیک  هدزناپ  رد  هک  هفرع  تمس  هب  تکرح  دهد . لاقتنا  جاجح  ناکـسا  لحم  هب  دریگ و 
شیپ مه  تافرع  رد  دنوش . تافرع  دراو  یگمه  هجح ،  286 ص : جح 25 ، يذ  مهن  رهظ  زا  لبق  ات  هک  يروط  هب  دباییم ؛ همادا  نآ  يادرف 

رس هب  تافرع  رد  نارئاز  مهن ، زور  برغم  ات  تسا . هدرک  میـسقت  هتفرگ و  لیوحت  ار  اهرداچ  رتشیپ  ریدم  هدش و  مزال  هزادنا  هب  رداچ  ینیب 
هب تافرع  زا  تکرح  بیترت  نیدب  دنوشیم . مارحلا  رعـشم  یهار  رـصتخم ، ماش  فرـص  زامن و  ندـناوخ  برغم و  ناذا  زا  دـعب  دـنربیم و 
هب ار  اهریـسم  تیادـه  يدوعـس  نارومأم  دنـسرب . مارحلا  رعـشم  هب  مهن ، زور  باتفآ  عولط  زا  لبق  یتسیاب  اهناوراک  ددرگیم . زاـغآ  رعـشم 

شـش ًابیرقت  ِریـسم  نیا  رب  یبیجع  ماحدزا  لاح  ره  هب  اما  دناهدرک ، ینیب  شیپ  کیفارت  شهاک  يارب  ار  یـصخشم  ياههار  دنراد و  هدـهع 
ناریدـم تسا ، رتبسانم  يدـنب  نامز  هچ  اب  مارحلا و  رعـشم  هب  ندیـسر  يارب  ریـسم  مادـک  باختنا  هکنیا  هرابرد  تسا . مکاـح  يرتمولیک 

اب دــنهد و  قـفو  یگدــننار ) ییاـمنهار و   ) ناتــسبرع رورم  هرادا  یمیظنت  ياـههمانرب  اـب  هـک  یتروـص  رد  دــنراد و  یتاـیبرجت  ناوراــک 
رعـشم فوقو  دـننک . هدافتـسا  ریـسم  نیا  زا  دـنناوتیم  دـنوشن ، هجاوم  سوبوتا  یبارخ  ای  اـههداج و  ندوب  هفرط  کـی  ریظن  ییاهتیدودـحم 

حبص مه  نایاقآ  دنوش . ینم  یهار  دنناوتیم  هنابش  يرارطضا  فوقو  زا  سپ  هکلب  درادن ، ترورض  باتفآ  عولط  ات  نارهاوخ  يارب  مارحلا 
، یمر زا  سپ  دـنوشیم و  هدامآ  نابرق  دـیع  زور  لامعا  يارب  دـنیآیمرد و  تکرح  هب  ینم  رد  یناریا  ياهرداچ  فرط  هب  هدایپ  دـیع  زور 

رعاشم تایلمع  تروص  نیدب  دننکیم . كرت  هکم  دصقم  هب  ار  ینم  مهدزاود  زور  رهظ  ینم ، سدـقم  نیمزرـس  رد  هتوتیب  قلح و  ینابرق ،
تایلمع تسین . رـصحنم  ریـسم  کی  هب  اهنآ  تامدخ  دننکیم و  راک  رعاشم  تشگرب  تفر و  رد  ناریا  جاجح  ياهـسوبوتا  دـباییم . نایاپ 

هدش یط  شیپ  زا  ریز  حرش  هب  لحارم  یضعب  هک  تسا  نیا  مزلتسم  یناریا ، ياهناوراک  نایم  تافرع  ینم و  ياهسوبوتا  عیزوت  صیصخت و 
جرد اًتیاهن  يدوعس و  یناریا و  ناسانـشراک  نالوؤسم و  نیب  رعاشم ) هلمج  زا   ) جاجح ینیمز  دش  دمآ و  یگنوگچ  رـس  رب  ثحب  . 1 دشاب :

تارایسلا ۀباقن  اب  یعرف  تاسلج  تروص  روط  نیمه  ناتسبرع و  جح  ریزو  اب  ناریا  جح  یمسر  تأیه  یـساسا  هسلج  تروص  رد  نآ  جیاتن 
مازعا تایلمع  زاغآ  هناتسآ  رد  هباقن  نالوؤسم  اب  ددجم  تسشن  . 2 تامهافت . داوم  موادم  لرتنک  يریگیپ و  و  ناراد ) سوبوتا  ياکیدنس  )
یلدنص دادعت  تسشن  نیا  رد  نیفرط . رظن  دروم  تاییزج  هب  یگدیسر  دوجوم و  دادرارق  دافم   287 ص : جح 25 ، دیکأت  رورم و  روظنم  هب 

يارب یـصاخ  يدـنب  نامز  هاگنآ  ددرگیم . نییعت  اهیلدنـص  هدـننک  نیمأـت  ياهتکرـش  دادـعت  رعاـشم و  يارب  زاـین  دروم  زاـبور  هتـسبرس و 
هکم و ریـسم  رد  اهـسوبوتا  ندرک  لیـسگ  یگنوگچ  يرارطـضا و  طیارـش  لمعلا  روتـسد  و  دامتعا »  » هب موسوم  ياههگرب  تیلب و  تفایرد 
هب ار  جاجح  لاقتنا  تایلمع  هک  هباقن »  » ششوپ تحت  ياهتکرش  نایم  اهدامتعا »  » عیزوت راک  سپس  . 3 دوشیم . بوتکم  صخشم و  رعاشم 

نیا رب  دوشیم . میـسقت  قوف  ياهتکرـش  هعومجم  ناـیم  قفاوت  دروم  ياهیلدنـص  لـک  هلحرم ، نیا  رد  دوـش . یم  عورـش  دـنراد ، هدـهع 
داتس يریگیپ  اب  . 4 دیامن . رداص  ار  رعاشم  ياهریسم  تیلب  هک  دهدیم  روتـسد  شاهیمهـس  نییعت  زا  سپ  تکرـش  ره  هب  هباقن  هک  تسانبم 

روطنامه ار  دوخ  ياهـسوبوتا  مه  ناریدم  دوشیم و  اهناوراک  لیوحت  هدش  رداص  ياهتیلب  ناریا ، جاجح  نیفوطم  هسـسوم  قیرط  زا  جـح ،
هک قطانم  نالوؤسم  هکبـش  قیرط  زا  دناهدش و  يدنب  هتـسد  اهتیلب  نیا  دنراذگیم . نارئاز  رایتخا  رد  دنریگیم و  لیوحت  میداد ، حرـش  هک 

عیزوت هرابرد  اجنیا  رد  ددرگیم . عیزوت  هکم  رهـش  زا  هقطنم  ره  رد  رقتـسم  ناریدـم  نایم  دـنراد ، تیلاعف  جـح  نامزاس  هدـنیامن  ناونع  هب 
: مینک هراشا  طوبرم  تابـساحم  هنیمز  رد  اهتیدودـحم  عناوم و  زا  یخرب  هب  دراد  اج  یناریا ، جـح  ياهناوراک  ناـیم  رد  دوجوم  ياهـسوبوتا 

دننام ناوارف  ياهریغتم  هب  هجوت  اب  ياهنایار ، هماـنرب  کـی  لـصاح  سوبوتا ، صیـصخت  تاـیلمع  تیریدـم  میدروآ ، رتشیپ  هک  روط  ناـمه 
نیا يارجا  یحارط و  زا  فدـه  تسا . دوجوم  ياهـسوبوتا  تیفرظ  ناوراک و  ره  رد  درم  نز و  بیکرت  اـهنآ و  تفیرظ  اـهناوراک ، دادـعت 

طلسم ناصصختم  هلیسو  هب  دیاب  همانرب  نیا  تسا  یعیبط  دوش . هنیهب  هدافتسا  اهـسوبوتا  ياهیلدنـص  تیفرظ  همه  زا  هک  تسا  نیا  زین  همانرب 
میـسقت راک  هدـمع  نیـشیپ ، ياههبرجت  هب  هیکت  هنایار و  زا  يریگهرهب  اب  زورما  لاـح  ره  هب  دـیآرد . ارجا  هب  جـح ، رما  رد  هناـیار  برجم  و 

يرفن ات 220  ياهناوراک 100  رد  نارئاز  هک  تسا  تروص  نیا  هب  قوف  ریغتم  لماوع  دوشیم . ماجنا  هزیناـکم  روط  هب  رعاـشم  ياهـسوبوتا 
هب هک  دنراد  روضح  نوگانوگ  يرامآ  ياههنماد  اب  درم  يدادعت  نز و  يدادعت  مه  ناوراک  لخاد  رد  دناهدش . میسقت   288 ص : جح 25 ،
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اههتـساوخ و زا  هک  میتسه  هجاوم  عونتم  ياهتیفیک  اهتیفرظ و  هب  ییاهـسوبوتا  اب  ییوس  زا  دنوش . رعاشم  مزاع  هناگادج  دـیاب  صاخ  لیالد 
نانز و  فوشکم )  ) زابور ياهسوبوتا  اب  نادرم  رگید  يوس  زا  دنراد . راک  رس و  ناشداوخ  ياکیدنـس  اب  دننکیمن و  تیعبت  مهام  تالیامت 

زا جراخ  رد  گرزب  گنیکراپ  کی  زا  اهسوبوتا  نیا  زا  يرایـسب  دادعت  ییاجباج  هلأسم  دنباییم . لاقتنا  یطغم )  ) هتـسب ور  ياهـسوبوتا  رد 
، نیزگیاج سوبوتا  لیوحت  هوحن  عوضوم  دیآیم . رامـش  هب  مایا  نیا  تالـضعم  زا  یکی  مه  جـح  ماحدزا  جوا  نامز  رد  تسرد  هکم  رهش 

دیزم زین  دنک  ادیپ  یـسرتسد  نآ  هب  تافرع  ینم و  رد  دناوتیمن  ریدم  ای  هدش  دوقفم  تافرع  رد  ای  بارخ  اهنآ  سوبوتا  هک  ییاهناوراک  هب 
رد هباقن »  » اب باسح  هیوست  تسا . يدوعـس  یناریا و  نالوؤسم  نایم  تارکاذـم  تاشقانم و  رد  هجوت  دروم  تاـعوضوم  زا  تسا و  تلع  رب 

نیب زا  معا  لقن  لمح و  متـسیس  راصحنا  میتفگ  هک  روط  نامه  دوشیم . دادـملق  هکم  لقن  لمح و  نـالوؤسم  فیاـظو  رامـش  رد  زین  هکم 
هک تسا  نیرفآ  تیدودـحم  لماوع  زا  نآ  شـشوپ  تحت  ياهتکرـش  ددـعت  یگدـنکارپ و  هفاضا  هب  اکیدنـس )  ) هباقن هب  رعاـشم ، يرهش و 

ياهتکرـش نیب  تباقر  داجیا  بیترت  نیدب  دزاسیم . دـنک  ار  يریگمیمـصت  تردـق  هنماد و  دـنکیم و  لیمحت  اهروشک  رب  ار  دوخ  طیارش 
ناوراک ریدم  تیدودـحم  هب  دـیاب  نارئاز  ور ، نیا  زا  تسا . یفتنم  ًابیرقت  رتهدرتسگ ، رتهب و  تاناکما  زا  يریگهرهب  يارب  يدوعـس  ددـعتم 
بـسانم تیفیک  اب  ییاهـسوبوتا  شنیزگ  رد  جح  نامزاس  ناگدنیامن  هک  نانچمه  دـنک ؛ هجوت  دوخ  هورگ  يارب  سوبوتا  باختنا  رد  دوخ 

يروما زا  یبارخ ، رثا  رب  اهسوبوتا  فقوت  زین  هیلقن و  لیاسو  اهناسنا و  هوبنا  ماحدزا ، هکنیا  رگید  هتکن  درادن . یتلاخد  صاخ  ناوراک  يارب 
ار مزال  ياهـشزومآ  دـنرادروخرب و  یفاک  هبرجت  زا  اـهناوراک  ناریدـم  هتبلا  دـبلطیم . ار  جاـجح  ردـص  هعـس  ربص و  هلـصوح و  هک  تسا 

. تسا دنمشزرا  رایسب  نارئاز  يارب  هک  دناهدش  انشآ  رگیدکی  تایبرجت  اب  دناهتفرگارف و 

قیرشت مایا  رد  نارئاز  هب  جح  نامزاس  ياههیصوت 

متفه و زور  . 1 دنشاب : هتشاد  هجوت  ریز  تاکن  هب  دوخ ، یعرش  لامعا  تحـص  یـصخش و  تمالـس  ظفح  يارب  زیزع  نارئاز  تسا  بسانم 
تحص زا  نانیمطا  . 3 دنربب . هارمه  زادنا  ریز  یفاضا و  مارحا  . 2 دننک . هدامآ  ار  مارحا  لیاسو  و  تحارتسا ، یفاک  ردق  هب  هجحيذ  متـشه 
گیر ندرک  عمج  ماگنه  ناوراک  زا  ندشن  ادـج  . 5 ینم . تافرع و  رد  همیخ  سوبوتا و  ییاسانـش  . 4 هکم . زا  جورخ  زا  شیپ  مارحا  تـین 
قرفتم تروص  هب  سدقم ، رعاشم  رد  . 7 دنشاب . هتشاد  هارمه  هب  سدقم  رعاشم  رد  ار  دوخ  ییاسانش  تراک  دنبتسد و  . 6 مارحلا . رعشم  رد 

. دندرگ زاب  رداچ  هب  دـننک و  تکرح  تارمج  يوس  هب  یهورگ  تروص  هب  ینم  رد  . 8 دننکن . ددرت  تهج  یب  دـنوشن و  جراخ  اهرداچ  زا 
حبص رد  ینم  هب  رعـشم  زا  لاقتنا  ماگنه  . 10 دندرگن . زاب  هکم  فرط  هب  ًاهابتـشا  دیع  زور  رد  هبقع ، هرمج  یمر  زا  سپ  هک  دـننک  تقد  . 9
لمح دوخ  اب  یفاضا  راب  هویم و  تسا  مزال  طیارـش  نیا  رد  دننک . هجوت  یناریا  ياهرداچ  تمـس  رگناشن  هدـش  بصن  مئالع  هب  دـیع ، زور 

رد دش . دهاوخ  راوشد  رایـسب  تیعقوم ، تخانـش  ناکما  دش ، هدـیچرب  اهرداچ  همه  هرابکی  هب  یتقو  هفرع ، زور  بورغ  ماگنه  . 11 دننکن .
ياهناوراک رگید  اب  دنـشاب  هتـشادن  ساره  ناوراک ، زا  ندـش  ادـج  تروص  رد  . 12 دـنوشن . رود  لحم  زا  دنـشاب و  بقارم  دـیاب  عقوم  نیا 

مچرپ اب  زین  نایناریا  هقطنم  فارطا  ینم  رد  ًانمـض  دنناسرب . اههمیخ  هب  ار  نانآ  رگ  دادما  ناردارب  ات  دننک  تکرح  اههمیخ  فرط  هب  یناریا 
هب نتفر  زا  ناکمالا  یتح  . 14 ددرگ . يراددوخ  وضو  وشتسش و  صوصخم  ياهریش  بآ  ندیشون  زا  . 13 تسا . هدش  صخشم  نامروشک 

یتشادهب طیارش  هیلک  دننکن و  هدافتسا  رگیدکی  ياهغیت  زا  قلح  ماگنه  . 15 دنهد . تباین  یهورگ  تروص  هب  دـننک و  يراددوخ  هاگنابرق 
زا هدافتسا  ماگنه  . 17 دنیوشب . نوباص  اب  ار  دوخ  تسد  ییوشتـسد ، زا  هدافتـسا  راب  ره  زا  سپ  . 16 290 ص : جح 25 ، دننک . تاعارم  ار 

ترورض دیاهتخادرپ ، ار  ینابرق  لوپ  اًلبق  هک  نیا  هب  هجوت  اب  لوپ ، نتشاد  هارمه  . 18 تسا . مزال  هدروخلاس  دارفا  مدقت  تیاعر  ییوشتسد ،
لته هب  تعجارم  عقوم  رد  سابل  يوشتسش  مامحتسا و  رد  ندرکن  لیجعت  . 19 دنکیم . تیافک  يدوعس  لایر  هاجنپ  رثکادح  درادن و 

جح یکشزپ  تأیه  یتشادهب  ياههیصوت 
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تمیزع نامز  رد  تسام * . ینهیم  یبهذـم و  یقالخا ، هفیظو  ینم  رعـشم و  تافرع ، سدـقم  نکاما  رد  طیحم  تشادـهب  ظفح  تاـفرع * 
. دینک زیهرپ  تدـش  هب  رباعم  رد  ینیب  ناهد و  بآ  بآ و  کیتسالپ  هویم ، بآ  ياهیطوق  نتخیر  زا  نیکرـشم ، زا  تئارب  مسارم  ماجنا  يارب 

فوقو نیا  يدابع  لامعا  زا  يریگهرهب  اب  تسا * . مک  تبـسن  هب  اهییوشتـسد  اهتلاوت و  دادـعت  تاـفرع  رد  دـینک . باـنتجا  يروخ  رپ  زا  * 
شومارف اذغ  فرـص  زا  لبق  ییوشتـسد و  زا  دـعب  وب  نودـب  نوباص  زا  هدافتـسا  دـینک * . کمک  دوخ  ناور  تشادـهب  تیوقت  هب  كرابم ،

رد جازم  تباجا  هب  زاین  مدع  هژیو  هب  دینک ، هدامآ  تعاس  هدزاود  يارب  ار  دوخ  لقادح  مارحلا ، رعشم  تمـس  هب  تکرح  نامز  رد  دوشن * .
، رعـشم فرط  هب  تکرح  نامز  رد  درادـن * . دوجو  تلاوت  ییوشتـسد و  زا  هدافتـسا  ناکما  ًابیرقت  رعـشم  رد  نوچ  تسا ؛ مزال  تاعاس  نیا 

عمج زیمت  ياهلحم  زا  ار  اهنآ  دیاهدرکن ، عمج  ار  دوخ  ياهگنـس  همرکم  هکم  رد  رگا  مارحلا *  رعـشم  دیـشاب . هتـشاد  هارمه  هب  یفاک  بآ 
ص: جح 25 ، دیورن . الاب  هوک  زا  گنـس  يروآ  عمج  يارب  دینک * . هدافتـسا  ینولیان  شکتـسد  زا  گنـس  ندرک  عمج  ماگنه  رد  دـینک و 
بیترت و مظن و  ینم *  تسا . هدش  نارگید  تحارج  بجوم  تشرد  رایـسب  ياهگنـس  یهاگ  دینک . يروآ  عمج  بسانم  ياهگنـس   * 291
اب دـینک * . هدافتـسا  شفک  هسیک  زا  ًامتح  اهرداچ  هب  دورو  يارب  دـینک * . تیاعر  تدـش  هب  ار  اهرداچ  فارطا  طیحم  اهرداچ و  تفاـظن 

ياهیراذگ تمالع  اب  دیورب * . هبقع ) هرمج  یمر   ) لامعا همادا  يارب  سپس  دوش ، اوق  دیدجت  ات  دینک  تحارتسا  يردق  ًامتح  ینم  هب  دورو 
مایا رد  ندش  مگ  تسا . یمازلا  ناوراک  تاصخشم  یناشن و  نتشاد  هارمه  هب  دنبتسد و  زا  هدافتـسا  دینک . ییاسانـش  ار  دوخ  رداچ  بسانم 

تاکن هب  تسا ، کمک  دنمزاین  دینکیم  رکف  هک  ناترفـسمه  ناتدوخ و  دـیوریم ، هبقع  هرمج  یمر  يارب  هک  ینامز  تسا . جـیار  قیرـشت 
رگا دـیراد ؟ ار  هرمج  یمر  حیحـص  ماجنا  ناوت  تیعمج و  مکارت  طیارـش  رد  ار  يرتم  ولیک  دـنچ  يور  هدایپ  ناوت  ایآ  دـینک * : هجوت  ریز 
دوخ يارب  ناوراک ، ریدم  یناحور و  ای  ناوراک  کشزپ  اب  تروشم  اب  دیربیم  جـنر  یبلق  ياهیرامیب  زا  رگا  هژیو  هب  دـیرامیب و  ای  دـنملاس 

هب ییاسانـش  دنبتـسد  ایآ  دیراد * ؟ یتحار  ییاپمد  ایآ  دیاهتـشادرب * ؟ ار  دوخ  کنیع  دنب  دیتسه ، یکنیع  رگا  ایآ  دـینک * . باختنا  بیان 
روضح هاگنابرق  ياـهنلاس  رد  ياهفرح  یناریا  ناـحباذ  امـش  ِیناـبرق  يارب  یناـبرق *  دیاهتـشادرب ؟ ار  دوخ  ياهگنـس  اـیآ  دـیراد * ؟ تسد 

زا ار  ینابرق  تشوگ  ندرک - هیده  ای  ندیـشک  خن  هب  تاغوس ، ندروآ  ندروخ ، دننام  يروظنم - چیه  يارب  یطیارـش و  چیه  رد  دنراد * .
ات دینک  کمک  دندرگیم ، زاب  اهرداچ  هب  تخـس  اسرف و  تقاط  راک  کی  زا  دعب  هک  مرتحم  ناگدـننک  حـبذ  هب  دـینکن * . جراخ  هاگنابرق 

تسین و یتشادهب  هاگنابرق ، زا  تشوگ  ندرک  جراخ   292 ص : جح 25 ، دنیامن . تحارتسا  دـنوش و  دراو  اهرداچ  هب  لماک  ریهطت  زا  سپ 
اب دوشیم  اضاقت  زیزع  ناگدننک  حبذ  نیرئاز و  زا  اذل  دوشیم . طبض  یتشادهب  ناسانشراک  هلیسو  هب  ینابرق  تشوگ  هدهاشم ، تروص  رد 

میرح یگدولآ  بجوم  یتشادهب » ریغ  قلح   » هنافسأتم هتشذگ ، ياهلاس  رد  قلح )  ) رس يوم  ندیـشارت  دننک . يراکمه  یتشادهب  نیلوؤسم 
ياهیهاگآ حطـس  ندرب  الاب  اهناوراک و  رد  مزال  ياهـشزومآ  اب  يراـج  لاـس  رد  دوب . يریگـشیپ  لـباق  اًـلماک  هک  یلاـح  رد  دـشیم - ینم 

هرفس هکت  کی  درم  رئاز  ره  هب  دوشیم * : داهنـشیپ  دبای . شهاک  یـسوسحم  روط  هب  یتشادهب  ریغ  قلح  هک  دوریم  راظتنا  یناریا ، نیرئاز 
ار نآ  قلح  لمع  ماجنا  زا  سپ  نهپ و  نیمز  يور  رب  ار  نآ  قلح  نامز  رد  ات  دوش  لیوحت  رتم  کی  رد  رتم  کی  داعبا  هب  فرـصم  راب  کـی 
. دنک کمک  رما  نیا  هب  دناوتیم  نیرئاز  یتشادهب  قلح  ماجنا  رب  ناوراک  زا  لوؤسم  درف  کی  تراظن  دننک * . عفد  هلابز  لطـس  رد  عمج و 
اب دینک  یعس  دینک * . هدافتـسا  دوخ  یـصخش  شارت  دوخ  غیت و  زا  ًامتح  دییامرف * : هجوت  ًادیکا  زین  ریز  تاکن  هب  قوف ، عوضوم  رب  هوالع 

سابل و  مامحتسا ، ْقلح  زا  دعب  دیشاب * . هتشادن  سامت  دوش - ضراع  اهنآ  يارب  رس  يوم  ندیـشارت  نامز  رد  تسا  نکمم  هک  دارفا - نوخ 
ات درک  لوکوم  دـعب  هب  ار  مارحا  ياـههلوح  هدوـلآ و  ياهـسابل  يوشتـسش  ناوـتیم  دـینک * . نت  هب  دـیاهدروآ ، دوـخ  هارمه  هک  ار  يزیمت 
رد تخر  بانط  نتـسب  زا  میروآ * . دوجو  هب  ار  ییابیزان  رظانم  مینک و  نهپ  هدولآ  ياهاج  رد  ار  اهنآ  ندرک ، کشخ  يارب  میوشنروبجم 
جح دینک . داجیا  شمارآ  دوخ  رد  تحارتسا و  لامعا ، نایاپ  زا  دـعب  دـینک * . بانتجا  دـنکیم ، داجیا  ربعم  دـس  یهاگ  هک  اهرداچ ، نایم 

293 ص : ، 25

( هفرع زور   ) هجح يذ  هبنشراهچ 9 
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هراشا

1383 / 10 / 30

تافرع رد  فوقو 

زا تافرع  رد  فوقو  زج  یبجاو  لمع  هفرع  زور  دـنچره  دوشیم . ماجنا  زورما  تافرع  رد  فوقو  ینعی  عتمت  جـح  لامعا  زا  لـمع  نیمود 
بش هیعدا  هک  تساهلاس  نونکا  دنراد و  يدایز  مامتها  زور  نیا  تابحتسم  يارب  یناریا  هعیـش و  جاجح  یلو  درادن ، باتفآ  بورغ  ات  رهظ 

، نیا رب  هوالع  دننکیم . هدامآ  هفرع  بحتـسم  لامعا  نداد  ماجنا  رهظ و  زا  دـعب  فوقو  يارب  ار  دوخ  دـنناوخیم و  تافرع  رد  مه  ار  هفرع 
حبـص زین  تئارب  مسارم  دـندش - هکم  رد  تئارب  مسارم  يرازگرب  عنام  يدوعـس  تموکح  تاماقم  هکنآ  زا  سپ  تسا - یلاس  دـنچ  کنیا 
دوهـش بیغ و  ملاع  هریخذ  ِسدقا  دوجيذ و  دوجو  هجوتم  هعیـش  جاّجح  هجوت  نیرتشیب  تافرع  رد  دوشیم . رازگرب  تافرع  رد  هفرع  زور 

رد مسوم  رد  لاس  ره  نینزان  دوجو  نآ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  نوچ  تسا ؛ فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لّجع   ) مظعالا هللا  ۀّیقب  ترضح 
. دراد روضح  تافرع 

مالسلا اهیلع  ارهز  لگ 

، لصو قوش  هب  ار  بش  دـیدرگ  بش  وت ، راظتنا  هب  مزور   294 ص : جح 25 ، مدرک  رـس  وت  ِقارف  شتآ  اب  مدرک  رفـس  وت  یپ  رد  رمع  کی 
مدرک ربخ  دوب ، هتفخ  هک  ار  لد  دندرکیم  وت  دای  هک  یلفحم  ره  مدرک  رز  رهوگ و  رتهدنزرا ز  ار  لد  نیا  وت  قشع  يایمیک  اب  مدرک  رحس 
ررـض هکلب  تشادـن ، يدوس  دوب  رـس  نیا  رد  وت  زج  هک  ره  يادوس  مدرک  رد  هب  وـت ، زج  هچنآ  ره  لد  زا  ییارهز  لـگ  يا  تیور  رهم  زج 

ات مدرک  رگد  رکف  لـصو ، هار  رد  ار  تلاـمج  دـیدن  ماهدـید  نوچ  مدرک  رظن  هچ  ره  هب  وت  قشع  اـب  همحّرلا  لـبج  اـنم ، رد  هّکم ، رد  مدرک 
ود نیقی ، زمر  مدرک  رب  هب  عوشخ ، زا  یمارحا  متاقیم  وچ  تسوت  ياـضر  يوک  مدرک  رذـح  سْفَن  ز  مدـش ، مِرُحم  مدرگ  مرح  میرح  ِمرحم 

( یثّدحم داوج  « ) 1  » مدرک رگج  ِنوخز  وضو  مه  نم  تسا  نینوخ  ِتعکر 

نیکرشم زا  تئارب 

، لاسما تئارب  مسارم  شرازگ  زا  شیپ  دوب . جح  مسوم  رد  نیکرشم  زا  تئارب  هب  روتسد  هیـصوت و  جح ، رد  ینیمخ  ماما  تاراکتبا  زا  یکی 
، بسانم فلتخم و  ياههنوگ  هب  دناوتیم  تئارب  نالعا  ياههویش  تسا : بسانم  جح  رد  نیکرـشم  زا  تئارب  لصا  هب  عجار  یحیـضوت  لقن 
انعم و ِلصا  دوش ، ظوحلم  دیاب  نآ  يارجا  رد  نکر ، ناونع  هب  هچنآ  اما  دوش ، ماجنا  نامز  طیارـش  مالـسا و  رگید  لوصا  تیاعر  بلاق  رد 
هنامصخ و ياهتسایس  ندرک  موکحم  مالـسا و  نانمـشد  ناکرـشم و  زا  راجزنا  نالعا  و  یتسرپتب ، تب و  درط  ِیـسایس  يداقتعا و  موهفم 

هللا یلص  ربمایپ  هب  یسأت  شزرا  زین  و  تئارب ، ياوتحم  هب  هجوت  اب  رگید  يوس  زا  تساهنآ . هناراکزواجت  هنارگمتـس و  یـشم  هنارگهئطوت و 
نالعا لکـش  نیرتدـمآراک  نیرتهب و  هک  دـنکیم  باجیا  عوضوم  مکح و  تبـسانم  تئارب ، نالعا  ناکم  ناـمز و  باـختنا  رد  هلآ  هیلع و 

هک درک  طابنتـسا  نینچ  ناوتیم  زین  هبوت  هروس  موس   295 ص : جح 25 ، هیآ  زا  دریگ . ماجنا  جـح  مایا  رد  مرح و  رد  ناکرـشم ، زا  تئارب 
يارب هک  دـنکیم  باجیا  جـیاتن  تیهام و  فدـه و  رد  ود ، نآ  نایم  هطبار  هکلب  درادـن ، تافانم  جـح  کسانم  لاـمعا و  اـب  تئارب  نـالعا 

دوخ عماج  موهفم  رد  جـح ، اریز  دـنریذپ ؛ ماجنا  رگیدـکی  هارمه  یـسایس  يدابع و  لمع  ود  نیا  اهنآ ، زا  کی  ره  تاکرب  راثآ و  لـیمکت 
ینآرق تایآ  تسین . يدرف  یتکرح  ًافرص  و  دوریم ، رامش  هب  یسایس  یعامتجا - یتدابع  دریگیم و  رب  رد  ار  يدیحوت  رئاعـش  زا  يرایـسب 

ًاکرابُم و و  ( 96 نارمع : لآ   ) سانلل َعِضُو  125 ؛) هرقب :  ) ًاْنمَأو ِسانلل  ًۀباثم  97 ؛) هدئام :  ) سانلل ًامایق  نوچ  يریباعت  اب  هکم ، هبعک و  هرابرد 
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ظفح و رد  ار  جح  رثا  زین  تایاور  دـنکیم . نایب  ار  جـح  نآ  عبت  هب  و  مارحلا ، هللا  تیب  یعامتجا  تیهام  (، 96 نارمع : لآ   ) نیملاعلل ًيده 
ربماـیپ و راـثآ  تخانـش  و  رگیدـکی ، اـب  ناناملـسم  ییانـشآ  یمالـسا ، عماوج  ماکحتـسا  دـنویپ و  تیوـقت  مالـسا ، یفرعم  و  نید . تیوـقت 
یلیطعت و زا  دـکؤم  بانتجا  تیالو ، اب  جـح  طابترا  يرگید ، تاـیاور  هکناـنچمه  دوشیم . رکذـتم  اـهنآ ، ندرکن  شومارف  ندروآداـی و 

ياهزیمآ و  يدیحوت ، نوگانوگ  ياههبنج  اب  تسا  ياهضیرف  جح  هک  تسا  نآ  هاوگ  و  دـنکیم ، نایب  ار  تموکح  مامتها  هب  ولو  نآ  كرت 
دنناـم يداـم ، يونعم و  عفاـنم  زا  معا  ار  جـح  هروـس  هیآ 32  رد  هدـش  داـی  عفاـنم  نارـسفم ، یخرب  یتح  تاـیعامتجا ؛ تاداـبع و  زا  تسا 
لاوحا طیارش و  بسح  هب  هک  دننادیم  جیاوح  رگید  عفر  و  تراجت ، هعسوت  ریبدت و  یمومع ، هافر  یگتـسبمه ، نواعت و  تیالو ، تسایس ،

نما مرح  هک  جح ، مارحلا و  هللا  تیب  تیعقوم  زا  یعامتجا  یسایس و  يریگهرهب  ياههنومن  دنکیم . رییغت  زور ، ياهزاین  یمالـسا و  عماوج 
زا یضعب  هب  ام  تسا و  ددعتم  ناناملسم  مالسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  مرکا و  لوسر  تنـس  رد  دنتـسه ، نوصم  نآ  رد  ناگمه  تسا و  یهلا 

کـسانم يارب  ناناملـسم ، زا  نت  رازه  ود  هارمه  هیبیدـح ، همانقفاوت  ساسا  رب  مرکا  ربمایپ  ترجه ، متفه  لاـس  رد  . 1 مینکیم : هراشا  اهنآ 
نب هللادبع  راعشا  هلمج  زا  نانآ - ياهراعش  فاوط و  ماگنه  هب  ناناملسم  دنمهوکش  شیارآ  هوحن  زا  دنتفر و  هکم  هب  ءاضقلا ) ةرمع   ) هرمع

هب یعس ، فاوط و  زا  سپ  مرکا ، لوسر   296 ص : جح 25 ، صخش  دندرب . هرهب  ناکرشم  ربارب  رد  ناناملسم  تردق  شیامن  يارب  هحاور -
ناکرشم رافک و  زا  ناناملسم  فوفـص  تئارب ، غالبا  اب  مهن ، لاس  رد  . 2 درک . تلأسم  ادخ  زا  ار  اهنآ  يدوبان  ناکرشم و  تسکـش  حوضو 

جح دش و  رازگرب  یمالـسا  ِتایعامتجا  ماکحا و  يداقتعا ، لئاسم  رد  قیمع  تاریثأت  اب  عادولا ، ۀـجح  مهد ، لاس  رد  . 3 دش . زیامتم  اًلماک 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ياههبطخ  هکنانچ  دیدرگ ؛ یفرعم  نیکرشم  رافک و  رب  نآ  يالعتسا  نیملـسم و  مالـسا و  تمظع  رهظم 

، جح مسارم  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاس 58 ، رد  . 4 دوب . مالـسا  ناهج  یـساسا  مهم و  لئاسم  نمـضتم  مخ  ریدـغ  هفرع و  ینم و  رد 
ناـشیا زا  تـفگ و  نخـس  وا  ياهمتـس  هیواـعم و  يرگناـیغط  زا  دروآ و  درگ  ینم  رد  ار  هتـسجرب  راـصنا  نینمؤـم و  هباحـص و  زا  يرایـسب 

دوخ راتفگ  قدـص  رب  ار  ناگمه  و  دوش ؛ عافد  قح  نید  زا  ات  دـننک  غالبا  رگید  مدرم  هب  ار  وا  مایپ  جـح ، زا  تشگزاب  ماـگنه  هک  تساوخ 
و تخادرپ ، هیواعم  نبدیزی  ِتموکح  هرهچ  ياشفا  هب  جح ، تیعقوم  زا  هدافتسا  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاس 60 ، رد  . 5 تفرگ . هاوگ 
رپ عضو  راـهظا  اـب  هجحيذ  متـشه  زور  رد  مرح ، جـح و  تمرح  ظـفح  يارب  دـنراد ، ار  شناـج  دـصق  یتـموکح  لـماوع  هک  دینـش  نوچ 

داجـس ماما  اب  جح ، مسوم  رد  يوما  هفیلخ  کلملادبع ، . 6 درک . تکرح  قارع  تمـس  هب  نارای  زا  يدادعت  هداوناخ و  هارمه  دوخ  هرطاخم 
کلملادبع نب  ماشه  هک  ینامز  . 7 درک . حرطم  ار  تقو  تموکح  داسف  شیوخ و  ردپ  عضاوم  یتسـشن ، رد  ماما  دش . هجاوم  مالـسلا  هیلع 

غیلب یفرعم  رد  رادمان ، رعاش  قدزرف  درک ، يراددوخ  ناشیا  مان  ندرب  زا  لفاغت  هب  دید و  جح  مسارم  رد  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تمظع 
یفرعم يارب  جح  ساسح  تیعقوم  زا  لومعم ، تارطاخم  مغر  هب  دورس و  ار  دوخ  ياوتحم  رپ  فورعم و  هدیـصق  مالـسلا ، هیلع  داجـس  ماما 

ماما هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  . 9 ینم . هفرع و  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  ترـضح  عماج  اوتحمرپ و  ياهاعد  . 8 درب . هرهب  تیالو  ماقم 
سپ ادخ  ّیلو  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  اهزور  نآ  زا  یکی  رد  دومرفیم و  لح  ار  مدرم  تالکشم  جح  مایا  رد  مالسلا  هیلع  داجس 

297 ص : جح 25 ، راوج  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تراظن  تکرش و  اب  یسایس  یملع و  ثحب  تاسلج  لیکـشت  . 10 درک . یفرعم  دوخ  زا 
هیلع رقاب  ماما  یسایس  یملع و  دروخرب  تسا  لیبق  نیمه  زا  نیقساف . نیملاظ و  زا  تعباتم  مدع  رد  ناشیا  حیرـص  تاریذحت  هبعک و  مرح و 
مظاک یسوم  ماما  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ندرک  یفرعم  . 11 جح . مسارم  رد  رمع ، نبا  یلوم  عفان  کلملادبع و  نب  ماشه  اب  مالسلا 

تالداجم هبعک و  رانک  رد  جـح و  مسوم  رد  هقدانز  اـب  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  تاـثحابم  هکم ، هار  رد  تیـالو  هب  ار  مالـسلا  هیلع 
هکم مزاع  شنارای  نسح و  نب  یلع  نب  نیـسح  نآ  رد  هک  یـسابع ، هفیلخ  يداه ، نامز  رد  ناـیبلاط  يارجاـم  . 12 هلزتعم . اب  ناـشیا  یملع 
هلمح رثا  رب  هیورت  زور  رد  اما  دـنهد ، رـس  هفیلخ  يرگمتـس  لباقم  رد  ار  دوخ  تیمولظم  يادـن  ات  دـندنام  اجنآ  رد  جـح  نامز  ات  دـندش و 

یلصا و دوصقم  هب  هجوت  ناصقن  ثعاب  فلتخم ، عطاقم  رد  یخیرات  ياهتلفغ  دندیسر . تداهـش  هب  هکم ، یکیدزن  ّخف ، رد  يداه  نایهاپس 
داهن ریثأت  لیصا  جح  رب  ماهوا  تافارخ و  جیردت  هب  زین  یمیهاربا  جح  زاغآ  هبعک و  يانب  زا  سپ  هکنانچمه  تسا ؛ هدش  جح  یتاذ  تیهام 
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يزوریپ زا  سپ  دـش . هدودز  نآ  زا  هفارخ  كرـش و  راـگنز  رگید  راـب  مرکا ، ربماـیپ  تثعب  اـب  دروآرد و  یلهاـج  جـح  تروص  هب  ار  نآ  و 
ياـههبنج رگید  راـب  ینوـنک ، ياـیند  رد  مالـسا  ناـهج  ریطخ  تیعقوـم  هب  هجوـت  اـب  زین  ینیمخ  ماـما  1357 ش ،)  ) ناریا یمالـسا  بالقنا 

مالـسا ناهج  تالکـشم  ّلح  لئاسم و  نایب  يارب  لاس  گرزب  شیامه  نیا  زا  يریگهرهب ، راتـساوخ  رکذتم و  ار  جح  یعامتجا  يداقتعا و 
زا یعماج  لیلحت  هب  جاجح ، هب  یمایپ  رد  نابآ 1358 ،)  30  ) یمالسا بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  جح  نیتسخن  ِنابرق  دیع  رد  ینیمخ  ماما  دش .

يادن یلـصا  هاگتـساخ  هبعک  هک  دوب  هتکن  نیا  رب  وا  دیکأت  تسناد . كرـش  یفن  دـیحوت و  رـشن  لحم  ار  نآ  درک و  تردابم  جـح  هبعک و 
: هرقب ساجرا ؛  ) اهیدیلپ اهیکاپان و  همه  زا  نآ  ریهطت  ( 27 جح :  ) ینآرق تایآ  ربانب  تسا و  ناهج  رسارس  رد  اهتب  نتـسکش  زکرم  دیحوت و 

هیلع دوعوم  يدهم  مایق  و  ( 3 ، 1 هبوت :  ) نیکرشم زا  تئارب  نالعا  هب  هراشا  اب  سپس  و  تسا ، بجاو  تسا ، كرـش  اهنآ  نیرتالاب  هک  ( 125
تما تفرگ و  دـهاوخ  هتفرگ و  همـشچ   ] رـس هبعک  زا  اهینکـشتب  همه  هک  تفرگ  هجیتن  دـیحوت ، هب  مدرم  توعد  هبعک و  رانک  زا  مالـسلا 

دودـحم صاخ  شور  کی  هب  ار  ناکرـشم  زا  تئارب  یعاـمتجا و  جـح  يو   298 ص : جح 25 ، دنیامن . یـسأت  رما  نیا  زا  دـیاب  زین  مالـسا 
رهاظم یمامت  زا  بانتجا  بان و  دیحوت  رب  اکتا  اب  نآ  زا  هدافتـسا  جـح و  قیمع  ياوتحم  رب  وا  هدـمع  دـیکأت  یلـصا و  هغدـغد  هکلب  درکن ؛

يارب نانآ  شالت  ییوسمه و  یمالـسا و  عماوج  رد  يرایـسب  تاکرب  تاکرح و  أشنم  دناوتیم  هک  دوب  ادخ  ریغ  هب  لکوت  قلعت و  كرش و 
هک یمیظع  هرگنک  نینچ  زا  دننکن و  تعانق  تروص  فرِص  هب  جح  رد  دیاب  ناناملسم  ناشیا ، رظن  زا  دوش . یمالسا  ندمت  ثاریم و  يایحا 
رد ار  هدافتسا  نیا  دراوم  دوش . هدافتـسا  نیملـسم  مالـسا و  عفن  هب  ادخ ، هدارا  رگم  تسین  نکمم  یتلود  ماقم و  چیه  يارب  شییاپرب  ناکما 

یـسررب اهتوغاط و  لباقم  رداهنآ  تدـحو  میکحت  ناهج و  ناناملـسم  نتـسویپ  مه  هب  قح ، يایبنا  ياهینکـش  تب  همادا  يارب  طسق  هب  ماـیق 
، ناکرشم زا  تئارب  رد  ینیمخ  ماما  هاگدید  یلصا  هاگتساخ  تفرگ . غارس  ناوتیم  اهنآ  لصف  لح و  يارب  تروشم  ناناملسم و  تالکشم 

رارکت دیاب  لاس  ره  رد  تسین و  صاخ  ینامز  هب  صوصخم  ناکرـشم  زا  تئارب  دایرف  ناشیا  رظن  زا  تسا . هدوب  يّربت  ّیلوت و  لوصا  نامه 
زا ییاـهر  ناکرـشم ، زا  تئارب  جـح و  زا  حیحـص  يریگهرهب  بیترت ، نیدـب  تسا . نیکرـشم  زا  تـئارب  یعوـن  ناناملـسم  زا  عاـفد  دوـش و 

و یبهذـم ، ياهگنج  ینورد و  ياهفالتخا  زا  ییاـهر  تسا و  یناـمیا  تدـحو  هب  ناناملـسم  ندیـسر  تیلم و  تیموق و  يراـبتعا  ياـهزرم 
«1 . » دراد یپ  رد  ار  كرتشم  نمشد  هب  اهینمشد  اهترفن و  فطع 

تافرع رد  نیکرشم  زا  تئارب  مسارم  يرازگرب 

اب یناریا  ریغ  یناریا و  نارئاز  مسارم  نیا  رد  دش . زادنا  نینط  تافرع  يارحـص  رد  ناکرـشم  زا  تئارب  نالعا  ربکا و  هللا  دایرف  زورما  حـبص 
رهاظم راثآ و  هنوگره  زا  ار  دوخ  راجزنا  ترفن و  لیئارـسا ، رب  گرم  اکیرمآ و  رب  گرم  ياهراعـش  ندادرـس  تاـفرع و  يداو  رد  روضح 
دیکأت مسارم  نیا  رد  ادخ  هناخ  یناریا  نارئاز  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدـنیامن   299 ص : جح 25 ، دندرک . مالعا  ناهج  رـسارس  رد  كرش 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هب  کـسمت  اـب  دـیاب  ناـهج  ناناملـسم  تسا و  یمیهاربا  جـح  یلـصا  ناـکرا  زا  نیکرـشم  زا  تئارب  درک :
زا تئارب  لاسما  مسارم  يو  دنـشاب . زارفارـس  دنلبرـس و  ملظ ، كرـش و  راثآ  هنوگره  اب  هلباـقم  رد  اـت  دـننک  ظـفح  ار  دوخ  داـحتا  هراومه 
نآ زا  سپ  درک و  تئارق  ار  جاـجح  هب  يربـهر  مـظعم  ماـقم  ماـیپ  يرهـش  ير  ياـقآ  دـناوخ . هتـشذگ  ياـهلاس  زا  رتهوکـشابار  ناکرـشم 

رارق جاّجح  رایتخا  رد  فلتخم  ياهنابز  هب  نآ  زا  يدیس  هخسن و  نارازه  بشما  زورما و  ّیط  دش و  تئارق  یبرع  هب  زین  مایپ  زا  ياهصالخ 
ربمایپ ترتع  میرک و  نآرق  هب  کسمت  ترورض  رب  ياهمانعطق  رودص  اب  نیکرـشم  زا  تئارب  مسارم  نایاپ  رد  مارح  هللا  تیب  نارئاز  تفرگ .
مارحلا هللا  تیب  نارئاز  ام  تسا : هدمآ  همانعطق  نیا  رد  دندرک . دیکأت  مالسا  نانمشد  ياههئطوت  ربارب  رد  ناناملسم  يرایـشوه  تدحو و  و 

، قارع ناتـسناغفا و  یماظن  لاغـشا  نآ ، راکتیانج  نارادمدرـس  راوخنوخ و  ياکیرمآ  هنابلط  گنج  تامادقا  هنایوج و  هلخادـم  ياهتـسایس 
نتـسب راـبگر  هب  وماـناتناوگ ، بیرغوبا و  ياههاگهجنکـش  رد  ناربکتـسم  هناـشنمدد  تاـیانج  مولظم ، ياهینیطـسلف  راتـشک  رد  تکراـشم 

يروهمج دیدهت  هژیو  هب  ناهج و  فلتخم  ياهروشک  رد  ینوناق  ریغ  تلاخد  روشک  نآ  دـجاسم  رد  یقارع  حورجم  عافد و  یب  ناناملـسم 
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تلم مینکیم  دیکأت  ادخ  هناخ  نارئاز  ام  مینکیم . موکحم  ار  ناریا  ياهتسه  زیمآحلص  يروانف  شناد و  دض  رب  يزاسوج  ناریا و  یمالسا 
نیرخآ هب  یبایتسد  يارب  شالت  رارمتـسا  روشک و  یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و  زا  عاـفد  نمـض  یمالـسا  ناریا  دیـشر  عاجـش و  ناـمیا ، اـب 
تئارب ترفن و  بتارم  ام  داد . دنهاوخ  هدنبوک  بسانم و  خساپ  يرگزواجت ، ره  لباقم  رد  یملع ، ياههنیمز  همه  رد  زیمآحلص  ياهیرواّنف 

، هنایم رواخ  یناطرس  هدغ  لیئارسا ، میرادیم . مالعا  راکتیانج  ياکیرمآ  هژیو  هب  یناهج  رابکتسا  كرش و  رفک و  رهاظم  زا  ار  دوخ  دیدش 
دجـسم هب  مارتـحا  يادا  نمـض  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  اـم  تسا و  رّوزم  سیلگنا  زواـجتم و  ياـکیرمآ  عورـشمان  دولوم  تیرـشب و  نمـشد 
نامرهق مدرم  ياسآدعر  هضافتنا  زا  ار  دوخ  لماک  تیامح  نیطسلف ، عاجـش  مولظم و  تلم  اب  یگتـسبمه  مالعا  نیتسخن و  هلبق  یـصقالا و 

دالج و نارادمدرس  بصاغ و  لیئارسا  سدق  رگلاغـشا  میژر  هنایـشحو  لامعا   300 ص : جح 25 ، حیبقت  نمض  مینکیم و  مالعا  نیطـسلف 
عافد یب  مدرم  راتـشک  نانز و  ناکدوک و  هب  هلمح  مدرم و  عرازم  لزانم و  بیرخت  ناینیطـسلف و  بوکرـس  رد  عورـشمان  میژر  نآ  كافس 

، هعیـش عجارم  ياـههثعب  ياـضعا  مسارم  نیا  رد  مینکیم . زاربا  نآ  ناـیماح  تسینویهـص و  زا  ار  دوـخ  دـیدش  راـجزنا  ترفن و  راـید ، نآ 
تکرش زین  دوب - هدرک  تمواقم  یتسینویهص  میژر  دنب  رد  لاس  هدزناپ  تدم  هک  ینانبل  هتسجرب  یناحور  دیبع - میرکلادبع  خیش  نینچمه 

رادـید و ادـخ  هناخ  یناریا  نارئاز  تسرپرـس  يربهر و  مظعم  ماـقم  هدـنیامن  اـب  یناـنبل  نارئاز  نیکرـشم  زا  تئارب  مسارم  زا  سپ  دنتـشاد .
رد راب  نیتسخن  يارب  یناریا  نارئاز  اـب  ناـمزمه  حبـص  ات 12  تعاـس 1  زا  مه  یناتـسکاپ  نارئاز  لاـسما  هک  تسا  ینتفگ  دـندرک . وگتفگ 
هس روضح  اب  ناتـسکاپ  يالـضف  املع و  زا  نت  دنچ  ریبدت  تّمه و  اب  مسارم  نیا  دندرک . رازگرب  ار  تئارب  مسارم  هناگادج  دوخ  ياهرداچ 

سپـس دـش . تئارق  جاّـجح  عمج  رد  ودرا  هب  بـالقنا  ربهر  ماـیپ  همجرت  ادـتبا  مسارم  نیا  رد  دـش . رازگرب  یناتـسکاپ  جاّـجح  زا  رفن  رازه 
نیا رد  درک . نییبت  ار  جـح  مسوم  رد  تئارب  لصا  تیمها  داد و  حرـش  يوقن  داوج  دیـس  ياقآ  بانج  مالـسالا  ۀـجح  ار  ماـیپ  نیا  ياوتحم 

ام زورما  هک  دنتشادیم  راهظا  جاّجح  مسارم  نایاپ  رد  دش و  هدادرـس  لیئارـسا » رب  گرم  «، » اکیرمآ رب  گرم   » هلمج زا  ییاهراعـش  مسارم 
ربهر مایپ  همجرت  مسارم  نیا  نیب  رد  میهدیم . ماجنا  حیحص  ِجح  میتسه  نئمطم  میدیمهف و  ار  نیکرـشم  زا  تئارب  یمیهاربا و  جح  موهفم 

يربهر مظعم  ماقم  مایپ  همجرت  دیسرن . مایپ  یضاقتم  دارفا  زا  یلیخ  تسد  هب  دوب  هخسن  دصناپ  طقف  نوچ  یلو  دش ، عیزوت  ودرا  هب  بالقنا 
مـسارم زا  هک  میازفایم  دیدرگ . تئارق  وگدـنلب  اب  زین  دـندوب  رود  مسارم  لحم  زا  هک  یناتـسکاپ  رگید  ناوراک  دـنچ  رد  مسارم ، رب  هوالع 

. دش يرادربملیف  یناتسکاپ  جاجح  تئارب 

جاّجح هب  يربهر  مظعم  ماقم  مایپ  لماک  نتم 

تباجا رگید  راـب  « 1 « » ٍمیلا ٍباذَـع  ْنِم  ْمُکْرُِجیَو  ْمُِکبوـُنُذ  ْنِم  ْمَُکل  ْرِفْغَی  ِهب ، اوـُنِمآو  ِهللا  َیِعاَد  اوـُبیِجا  اـنَمْوَق  اـی   » میحرلا نـمحرلا  هللا  مـسب 
، زاین قوش و  هصرع  هدیـسر و  ارف  جح  مسوم  دـناهدناسر . تسود  هناخ  هب  ار  دوخ  نانک - هلوره  نایوگ و  کیبل  یهلا - توعد  ناگدـننک 

يارب هتسارآ  رَعْـشَم  تافرع و  تسا ، امـش  يور  شیپ  اهلد  هلبق  ادخ و  هناخ  کنیا  تسا . هدش  هدوشگ  تیونعم  افـص و  ناگدادلد  يور  هب 
تـصرف کـنیا  تسا ، ناطیـش  یمر  ادـخ و  هب  برق  رد  شـالت  یعـس و  هدـنزومآ  افـص  ینم و  تسا ، تفرعم  رکذ و  همـشچرس  شـشوج 

لد رد  دـیاهدنار ، نابز  رب  مارحا  زاغآ  رد  هک  ار  یکیبل  تسا . هدیـسر  ارف  تدـحو  دـیحوت و  لالز  راشبآ  نیا  زا  يریگهرهب  يزاـسدوخ و 
هچره هریخذ  دوس و  زا  جح ، فده  انعم و  رد  لمأت  اب  دیاهدرک ، تباجا  تسود  میرح  هب  رفس  اب  هک  ار  ادخ  توعد  دینک و  خسار  شیوخ 

گرزب تما  هب  رازگجـح و  ناملـسم  هب  دوش ، هدروآ  ياج  هب  هنارایـشوه  تفرعم و  اب  هک  هاگنآ  جـح ، هضیرف  دـیزاس . رادروخرب  رتنوزفا 
ماگ دنکیم . کیدزن  رادتقا  تزع و  داحتا و  هب  ار  تما  و  دهدیم ، قوس  تیونعم  یکاپ و  افـص و  هب  ار  یجاح  دشخبیم ، ضیف  یمالـسا 

عوشخ و رهاظم  همه  همه و  قلح ، یمر و  ینابرق و  ینم ، تافرع و  رعـشم و  زامن ، فاوط و  مارحا و  تسا . يزاسدوخ  نایجاح ، يارب  لوا 
رفاسم دینارذگ . تلفغ  رـس  زا  دیابن  ار  ینعمرپ  کسانم  نیا  تسا . وا  هب  برقت  عرـضت و  رکذ و  هاگیاج  دنوادخ و  ربارب  رد  ناسنا  ینتورف 

زار و وا  اب  دنیبب ، اهنت  بوبحم  اب  عمج ، مکارتم  هوبنا  رد  ار  دوخ  دنادب ، لاعتم  قح  رـضحم  رد  ار  دوخ  دیاب  مسارم  نیا  همه  رد  جـح ، راید 
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شیوخ زا  ار  توهـش  نبج و  دسح و  صرح و  راگنز  و  دنارب ، شیوخ  لد  زا  ار  اوه  ناطیـش و  ددنبب ، لد  وا  هب  دهاوخب و  وا  زا  دنک ، زاین 
نادناعم و زا  يرازیب  نانمؤم و  هب  ینابرهم  دنک ، مار  ادخ  هار  رد  تدهاجم  رب  ار  لد  دیوگ ، ساپـس  شتمعن  تیاده و  رب  ار  ادـخ  دـیادزب .
اب و  دزاس ، راوتـسا   302 ص : جـح 25 ، دوخ  نوماریپ  ياـیند  حالـصا  دوخ و  حالـصا  رب  ار  شیوخ  مزع  دـنارورپب ، لد  رد  ار  نازیتس  قح 

تسا نآ  يارب  جح  هب  یهلا  توعد  تسا . یعمجتسد  تکرح  کی  لاح ، نیع  رد  جح  ددنب . نامیپ  ترخآ  ایند و  يدابآ  رب  دوخ  يادخ 
هب یعمجتسد  برقت  يارب  جح  دنرگنب . دوخ  مشچ  هب  ار  نیملسم  هرکیپ  تدحو  زا  يدامن  دننیبب و  رگیدکی  رانک  رد  ار  دوخ  نانمؤم  هک 

زورما دننام  زگره  یمالسا  تما  و  تسا . یمالسا  تما  ِیگتسویپ  داحتا و  نیرمت  تسا . نج  سنا و  نیطایش  زا  یعمجتسد  تئارب  ادخ و 
يداصتقا یملع و  هرصاحم  رد  مالسا  ناهج  زورما  تسا . هتشادن  زاین  نیربکتسم ، نیکرـشم و  زا  ینلع  تئارب  رگیدکی و  اب  يردارب  نیا  هب 

حیقو و رابکتسا  مزینویهص و  سوپاتخا  و  دیماجنا ، ناتسناغفا  قارع و  لاغـشا  هب  نیطـسلف  سدق و  لاغـشا  تسا . یماظن  کنیا  یتاغیلبت و  و 
يرادیب تضهن  دننارورپیم و  رس  رد  هشقن  هئطوت و  مالسا ، يایند  همه  اقیرفآ و  لامش  هنایمرواخ و  همه  يارب  نونکا  اکیرمآ ، زیگناترفن 

هب ربکتـسم  برغ  اکیرمآ و  نونکا  دناهتخاس . شیوخ  ماقتنا  هنیک و  فده  تسا ، هدـیمد  یمالـسا  تما  رکیپ  رد  ياهزات  ناج  زورما  هک  ار 
هب ناملـسم و  ياهتلم  اهروشک و  ناهج ، همه  رب  نانآ  تیمکاح  هشقن  ربارب  رد  یگداتـسیا  يرادیب و  نوناک  هک  دناهدیـسر  يدـنبعمج  نیا 

تـضهن هدنیآ ، لاس  دنچ  رد  دنناوتن  یماظن  ماجنارـس - یتاغیلبت و - یـسایس و  يداصتقا و  رازبا  اب  رگا  و  تسا ، هنایمرواخ  هقطنم  رد  هژیو 
زاگ تفن و  عبانم  نیرتمهم  رب  هرطیـس  ناهج و  رب  قلطم  تیمکاح  يارب  نانآ  تابـساحم  همه  دننک ، بوکرـس  راهم و  ار  یمالـسا  يرادیب 

یبرغ و ناراد  هیامرس  نالک  و  تخیر ، دهاوخ  مه  هب  تسا ، تیرشب  همه  رب  نانآ  يّدام  يرترب  یتعنـص و  نیـشام  هکرحم  هلیـسو  اهنت  هک 
تیفرظ همه  رابکتـسا  دـش . دـنهاوخ  طقاس  دوخ  یلیمحت  رادـتقا  جوا  زا  دنربکتـسم ، ياهتلود  همه  هنحـص  تشپ  رگیزاـب  هک  تسینویهص 

ییاج رد  یتاغیلبت و  دنفرت  اب  ییاج  رد  يداصتقا ، دیدهت  اب  اجکی  رد  یسایس ، راشف  اب  اجکی  رد  تسا : هدروآ  نادیم  هب  ار  دوخ  ياهییاناوت 
دربن هصرع  هب  یماظن ، ناشوپ  همکچ  کنات و  کـشوم و  بمب و  اـب  سدـق  نیطـسلف و  رد  نآ  زا  شیپ  ناتـسناغفا و  قارع و  دـننام  رگید -

. دناهدیـشک دوـخ  هرهچ  رب  هـک  تـسا  یبـیرف  قاـفن و  هدرپ  راوـخمدآ ، ناـشنمدد  نـیا  رازبا  نـیرتمهم  تـسا . هدـش  دراو  زاـس  تشوـنرس 
زا دـننزیم . مسیرورت  اب  هزراـبم  زا  مد   303 ص : جـح 25 ، دـننکیم و  هناور  ناهانگیب  ناـج  دـصق  هب  زیهجت و  ار  یتسیرورت  ياـههخوج 

تـسیرورت ار  ینیطـسلف  هدیـسر  بل  هب  ناج  ناعفادم  دـننکیم و  ینابیتشپ  ًانلع  هدرک ، بصغ  ار  نیطـسلف  هک  يدالج  تسیرورت و  تلود 
هچبلح امیشوریه و  دننام  یعیاجف  دننکیم و  فرصم  عیزوت و  دیلوت و  ار  یبرکیم  ییایمیش و  یمتا و  یعمج  راتشک  ياهحالـس  دنمانیم .

رد دوخ  نانآ  دنهدیم . رس  یعمج  راتشک  حالس  لرتنک  راعش  لاح  نیع  رد  دنروآیم ؛ دیدپ  یلیمحت  گنج  رد  نایناریا  یعافد  طوطخ  و 
دنهدیم و ملع  يزاس  یناهج  ییارگ و  ملع  شیامن  نانآ  دننزیم . ردخم  داوم  اب  هزرابم  زا  مد  دـنردخم و  داوم  فیثک  يایفام  رـس  تشپ 
ار یمالسا  ياهروشک  رد  زیمآحلص  ياهتسه  يروانف  ندروآرب  رس  دننکیم و  هلباقم  مالـسا  ناهج  رد  يروانف  شناد و  تفرـشیپ  اب  هاگنآ 

يدنبیاپ مرج  هب  ناملسم  نارتخد  زا  ار  لیصحت  شزومآ و  قح  و  دنیوگیم ، نخس  اهتیلقا  قوقح  يدازآ و  زا  دنرامشیم . گرزب  یهانگ 
دنرامشیم مرج  ار  مزینویهص  هرابرد  هدیقع  زاربا  و  دنهدیم ، نخس  داد  هدیقع  نایب و  يدازآ  هرابرد  دننکیم . بلـس  یمالـسا  باجح  هب 

اکیرمآ رد  ار ، نارهت  رد  اکیرمآ  یـسوساج  هنال  زا  هدـمآ  تسد  هب  دانـسا  یتح  ار و  یمالـسا  هتـسجرب  یملق  يرکف و  راـثآ  زا  يرایـسب  و 
رد ای  دننکیم ، اپ  هب  ْبیَرُغوبا  وماناتناوگ و  نوچ  هجنکش  هاگودرا  اههد  اما  دننکیم ، ییوگرپ  رشب  قوقح  باب  رد  دنهدیمن . رـشن  هزاجا 

دَتُْرم زا  اما  دـنیوگیم ، نخـس  بهاذـم  همه  هب  مارتحا  زا  اهنآ  دـنریگیم . شیپ  رد  زیمآتیاضر  توکـس  يریظن  مک  عیاجف  نینچ  لـباقم 
. دننکارپیم یمالسا  تاسدقم  دض  رب  زیمآرفک  نخس  سیلگنا  یتلود  يویدار  رد  دننکیم و  تیامح  يدشر  ناملـس  نوچ  یمَّدلا  روُدْهَم 
زا ترفن  هتـشادرب و  فاکـش  نانآ  قافن  هعدـخ و  باقن  سیلگنا ، اکیرمآ و  نارادـمامز  زیمآتقامح  ییاورپ  یب  یخاتـسگ و  رثا  رب  زورما 

، دریگ تروص  دازآ  تاباختنا  یمالسا  روشک  ره  رد  زورما  تسا . هتشابنا  ار  ناملسم  ناناوج  اهتلم و  لد  ناشدوخ  تسد  هب  ناربکتسم  نیا 
ناربـهر قارع و  تلم  فدـه  تسا . اـم  يور  شیپ  قارع  تاـباختنا  نونکا  داد . دـنهاوخ  يأر  سیلگنا  اـکیرمآ و  هتـساوخ  دـض  رب  اـهتلم 
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یمدرم و یتموکح  لیکشت  يارب  ار  تاباختنا  قارع  ناربهر  تلم و  تسا . نآ  زا  نارگلاغشا  فده  لباقم  هطقن  تاباختنا ، زا  نانآ  نیتسار 
لاغشا نایاپ  دیاب  نانآ  رظن  زا  تاباختنا  دنهاوخیم . دازآ  هچراپکی و   304 ص : جح 25 ، لقتسم و  یقارع  يارب  مدرم و  هدارا  زا  هتـساخرب 

هب ار  دوخ  اهیئاکیرمآ  حالـس  هیاس  ریز  رد  هک  اهتـسینویهص  زیگناهنتف  روضح  هب  دـیاب  دـشاب . سیلگنا  اکیرمآ و  یـسایس  هطلـس  یماـظن و 
هک ار  یموق  ياهقرف و  ياهترودک  دـیاب  دـهد . همتاخ  دـناهدرک ، صقان  يریبعت  ار  تارف » ات  لین  زا   » هتفـشآ باوخ  هدـناسر و  تارف  هرانک 

يرگید فدـه  نارگلاغـشا  ماخ  لایخ  رد  تاباختنا  اما  دـنک . لیدـبت  داحتا  توخا و  هب  تسا ، كرتشم  نانمـشد  تثابخ  هتخیگنارب  ًاـبلاغ 
مار لیلذ و  ثعب ، بزح  هب  ناش  یگتـسباو  قباوس  رطاخ  هب  ًاـبلاغ  هک  ار  دوخ  نارودزم  یمدرم ، باـختنا  ماـن  ریز  دـنهاوخیم  ناـنآ  دراد .

ار هچره  دوخ  نارودزم  تسد  هب  دنرادرب و  دوخ  شود  زا  ار  یماظن  روضح  هنیزه  دنهاوخیم  دننک . مکاح  مدرم  رب  دنانارگلاغشا ، تسد 
نیا رد  دنزاس . رقتسم  قارع  رد  نآ  دیدج  اًلماک  لکش  رد  ار  رامعتـسا  دنهاوخیم  دننک . ناربج  قارع  تفن  بیج و  زا  دناهدرک  هنیزه  مه 

هک یتاباختنا  رد  هکلب  دنوشیمن ، هتشامگ  راک  هب  نارگرامعتسا  يوس  زا  میقتسم  روط  هب  هتشذگ  دننام  هناگیب  نارودزم  نیونارف ، رامعتـسا 
یسارکومد و راک  رهاظ  مان و  دنیآیم . راک  رس  رب  مدرم  بخْتنُم  مان  هب  یناسک  هدش ، هتفرگ  هدیدان  جیار  ياههعدخ  بلقت و  اب  مدرم  يأر 

اجباج ّبلقت و  تسخن  دـنکیم : دـیدهت  ار  قارع  تاباختنا  گرزب  رطخ  ود  نونکا  تسا . مولظم  تلم  رب  هناگیب  قلطم  تیمکاح  نآ  نطاب 
تمه و اـب  هدرک  لیـصحت  یـسایس و  ناـناوج  یقارع و  ناگدـبز  رگا  دـنراد . تراـهم  نآ  رد  اـهییاکیرمآ  صوصخب  هک  مدرم  ارآ  ندرک 

مود رطخ  هاگنآ  دـنروایب ، راک  رـس  رب  ار  دوخ  بختنم  یمدرم و  تموکح  دـنوش و  عناـم  بلقت  نیا  عوقو  زا  دـنناوتب  يزور  هنابـش  شـالت 
يدنمـشوه و اـب  زین  رطخ  نـیا  تـسا . قارع  تشونرــس  رب  رگید  روتاـتکید  کـی  ندرک  طلــسم  یماـظن و  ياـتدوک  هـک  دوـشیم  حرطم 

یخیرات ساسح  هظحل  نیا  رد  نانآ  تسا . عفد  لباق  نانآ  راوگرزب  یقیقح و  ناربهر  قارع و  نمؤم  رویغ و  مدرم  تعاجش  یسانشعقوم و 
یتاباختنا دنربب ، ار  هدافتسا  نیرتشیب  دوخ  یلم  یگتسبمه  تعاجش و  نامیا و  زا  دیاب  دنزیم ، مقر  ار  نانآ  هدنیآ  لاس  اههد  تشونرس  هک 

جح نامکرت  درک و  برع و  ای  ینـس  هعیـش و  فالتخا  دننک . يرادساپ  ناوت  همه  اب  نآ  جیاتن  زا  دنیامن و  رازگرب  روشرپ  ملاس و  ریگارف و 
زورب همدقم  هراومه  هک  ینماان  هکنانچمه  دوشیم ؛ هدز  نماد  نانمشد  هلیسو  هب  اهنت  زیگناهقرفت  ياهیدنب  هتسد  رگید  ای  305 و  ص : ، 25

نادنورهـش ناج  رابتیانج ، ياهرورت  اب  هک  یناسک  دوشیم . قیوشت  یحاّرط و  نمـشد  یتاـعالطا  ياهـسیورس  يوس  زا  تسا  يروتاـتکید 
نارگلاغشا اب  یمالـسا  تزع  لالقتـسا  هار  رد  هک  ینادهاجم  رامـش  رد  زگره  دنریگیم  فده  ار  یـسایس  یملع و  ياهتیـصخش  یقارع و 

هـشیمه زا  شهب  مالـسا  يایند  زورما  ناملـسم ! ياهتلود  اهتلم و  رازگ ! جح  نارهاوخ  ناردارب و  دنریگیمن . رارق  دننکیم ، هزرابم  رگمتس 
زا شیب  زورما  رادـتقا ، تزع و  هعـسوت و  يارب  مالـسا  ناـهج  ياـهتیفرظ  ییوس  زا  تسا . دـنمزاین  نآرق  هب  کـسمت  یلدـکی و  داـحتا و  هب 

هدش ناگنازرف  ناناوج و  تساوخ  هزیگنا و  مالسا ، ناهج  رسارس  رد  زورما  یمالسا ، تما  تمظع  دجم و  یبایزاب  هدش و  راکـشآ  هتـشذگ 
، رگید يوس  زا  و  تسا . هدـش  راکـشآ  جـیردتب  یمالـسا  تما  يارب  نانآ  دـیلپ  تاّین  هتخاب و  گنر  ناربکتـسم  هناـقفانم  ياهراعـش  تسا .

يدس ار  نآ  دناكانمیب و  یمالسا  تما  تدحو  يرادیب و  زا  دننارورپیم ، رس  رد  ار  ناهج  رـسارس  رب  تیمکاح  يادوس  هک  ناراوخناهج 
همه رد  یلمع  توخا  زور  زورما ، دنانآ . زا  يریگـشیپ  یتسدـشیپ و  يارب  شالت  رد  دنرمـشیم و  دوخ  ياههشقن  رگناریو  لیـس  ربارب  رد 
زور تسا . فیرـشلا ) هجرف  هللا  لجع   ) يدـهم ترـضح  تموکح  يارب  هنیمز  نتخاـس  مهارف  زور  تسا . اـههنتف  همه  ربارب  رد  اـههصرع و 

تسل مالـسلا  مکیلا  یقلا  نمل  اولوقتال   » هیآ و  ةَوْخا » َنونمؤُملا  اّمنا   » هیآ دیاب  هک  تسا  يزور  تسا . اههنیمز  همه  رد  یهلا  توعد  تباجا 
هجولف و فجن و  نارابمب  ماگنه  رد  هچ  دـیاب  مینک ، توالت  دوخ  ياهلد  رب  رگید  راب  ار  مهنیب » ءامحر  راـفکلا  یلع  ءادـشا   » هیآ و  اـنمؤم »
هچ و  ناتـسناغفا ، قارع و  لاغـشا  ماگنه  رد  هچ  درک ، رادغاد  ار  هداوناخ  رازه  اههد  هک  دنه  سونایقا  رد  ییایرد  هلزلز  ماگنه  هچ  لصوم ،

نیا مینکیم ، داـحتا  هب  توعد  ار  ناناملـسم  اـم  مینک . ساـسحا  شیوخ  شود  رب  ار  یهلا  فیلکت  نیطـسلف ، هزور  ره  راـبنوخ  ثداوح  رد 
تیونعم و قالخا و  يارب  نازورفا ، گنج  نارگلاغـشا و  نازواجتم و  اب  هلباقم  يارب  هکلب  اهتلم ، نایدا و  ریاـس  اـی  نایحیـسم  هیلع  هن  داـحتا 

نایناهج  306 ص : جـح 25 ، دای  هب  تسا . یمالـسا  تزع  یبایزاب  يداـصتقا و  یملع و  تفرـشیپ  یمالـسا و  تلادـع  تینـالقع و  ياـیحا 
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اما دندوب ، لماک  تینما  شمارآ و  رد  نایدوهی  نایحیسم و  دوب ، ناناملسم  تسد  رد  نیدشار  يافلخ  نارود  رد  سدق  یتقو  هک  میروآیم 
. دنرمـشیم حابم  ار  ناناملـسم  نوخ  هنوگچ  تسا ، تسینویهـص  ياهیبیلـص  ای  اهتـسینویهص  هطلـس  ریز  رگید  يزکارم  سدـق و  هک  کنیا 

ياهروشک نایجاح  اب  ینابرهم  تعامج و  ياـهزامن  رد  روضح  ربدـت و  اـب  نآرق  توـالت  هباـنا و  رکذ و  عوشخ و  هب  ار  زیزع  نارازگجـح 
منکیم و تلأسم  ار  امـش  تادابع  یلوبق  تیفاع و  تیقفوم و  لاعتم  دنوادخ  زا  مناوخیم و  ارف  هدوهیب  ياهینارذگ  تقو  زا  زیهرپ  رگید و 

هیلع مالـسلاو  منکیم . توعد  یهلا  هریخذ  نآ  یناهج  لدع  تموکح  ندیـسر  ارف  و  هادف ) انحاورا   ) هللا ۀیقب  ترـضح  يارب  اعد  هب  ار  همه 
ياهنماخلا ینیسحلا  یلع  هتاکربو . هللا  ۀمحرو  مکیلعو 

هفرع ياعد  يرازگرب 

هثعب رواجم  ياهناوراک  زا  ناوراک  دنچ  دـش . رازگرب  هناگادـج  تافرع  رد  یناریا  ياهناوراک  ياهرداچ  رد  رهظزادـعب  هفرع  ياعد  مسارم 
سپ يونعم ، هوکشرپ و  نییآ  نیا  رد  دندرک . تکرش  دش ، رازگرب  هیقف  یلو  هدنیامن  هثعب و  ياضعا  روضحاب  هک  هثعب  هفرع  ياعد  رد  مه ،
هحون نینچمه  هفرع  ياعد  شخبحور  مسارم  رد  دش . تئارق  تافرع  يارحـص  رد  هفرع  ضیفرپ  ياعد  دیجم  هللا  مالک  زا  یتایآ  توالت  زا 
دنداد الج  ار  دوخ  بولق  تیدحا  ترـضح  هاگرد  هب  زاین  زار و  اعد و  اب  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  دندرک و  یحادم  نایارـس  هیثرم  ناناوخ و 
ياعد مسارم  هثعب ، یگنهامه  ياروش  رد  یلبق  يزیرهماـنرب  قبط  دـندرک . اـعد  یمالـسا  تما  ناناملـسم و  يزارفارـس  يدنلبرـس و  يارب  و 
هدیدن نیفیرـش  نیمرح  رد  نونکات  یلاح  اب  مسارم  نینچ  هدنب  ًاتقیقح  دش . ماجنا  یّـصاخ  لاح  روش و  اب  هتـسیاش و  رایـسب  یلکـش  هب  هفرع 

زا هک  دوب  کـشا  ناراـب  تفرگیم و  جوا  یلعا  توکلم  اـت  تفریم و  نامـسآ  هب  تاـفرع  نانیـشن  همیخ  هلاـن  هیرگ و  زا  ییاـغوغ  مدوـب .
درک و مهاوخن  شومارف  ار  نآ  هرطاخ  هاگچـیه  تسین و  نم  ناوت  رد  نآ  فصو  هک  يروط   307 ص : جح 25 ، هب  دیرابیم ؛ ورف  اههدید 

رّرقم تشذـگ - اًلبق  هک  هثعب - یگنهاـمه  ياروش  هسلج  رد  هکناـنچ  موشیم . بلقنم  متفایم ، هنحـص  نآ  داـی  هک  یهاـگ  زین  نآ  زا  سپ 
سپ مه  یموس  اعد ، نیب  رد  یکی  اعد ، زا  شیپ  یکی  دندرک : ییارس  هیثرم  یحادم و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناحادم  زا  رفن  هس  دوب  هدش 

تروص مه  تاحماسم  یخرب  هتبلا  دنداد . وشتسش  کشا  بالیس  هبوت و  بآ  اب  ار  اهناج  دنتشاذگ و  مامت  گنـس  هک  ّقحلاو  اعد ، نایاپ  زا 
، تساهنآ هب  یمارتحا  یب  تسین و  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  نأش  رد  هک  تاریبعت  یخرب  ندرب  راـک  هب  دوشن . رارکت  تسا  دـیما  هک  تفرگ 

ناحادـم زا  یکی  اًلثم  تسین ؛ یتسرد  راک  هجرف ) یلاعت  هللا  لّجع   ) رـصع ّیلو  ترـضح  ادـخ  هتخودـنا  تمظع  تلزنم و  ندروآ  نییاپ  زین 
تـسا نکمم  شاب ، بظاوم  : » مدرم هب  باطخ  يرگید  و  نم »! مشب  تاهوربا  ِنوبرق  : » تفگ مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  زا  یکی  هب  باـطخ 

هیلع ءادهـشلادیس  ترـضح  نانخـس  زا  لیذ  نیا  هتبلا  هک  دش  هدـناوخ  هفرع  ياعد  لیذ  نینچمه  دـشاب .» نامز  ماما  هتـسشن ، وت  رانک  هکنآ 
اب هک  دوب  نیا  یناریا  نارئاز  یخرب  هجوـت  بلاـج  ياـهراک  زا  یکی  « 1 . » تسا یناردنکـسا  هللا  ءاطع  نبا  تآـشنم  زا  هکلب  تسین ، مالـسلا 

ياضف هنوگ  نیدـب  و  توعد ، هفرع  ياعد  مسارم  زا  یتاظحل  ندینـش  هب  ار  اـهنآ  دـنتفرگ و  ساـمت  ناریا  رد  دوخ  ناگتـسب  اـب  هارمه  نفلت 
یندـشان فصو  یلاح  روش و  هثعب  هفرع  ياـعد  مسارم  هک  اـجنآ  زا  لاـح ، ره  هب  دـندرکیم . لـقتنم  دوخ  ناـکیدزن  هب  ار  تاـفرع  يونعم 

لیذ رد  هک  مدرک  تشادداـی  دـندناوخ ، تاـفرع  يارحـص  رد  هثعب  رداـچ  رد  مسارم  نیا  رد  یمارگ  ناحادـم  هک  ار  يراعـشا  نم  تـشاد ،
هب رگم  میرگب  راجتـسم  هب  هگ  رجح ، ِرانک  یهگ  ییآرد  هبعک  هب  ات  هدنامرد  هب  هبعک  هاگن  ییاجک ؟ هبعک  باتفآ  مرح  بلق  غارچ  دیآیم :
وت یماقم  وت  ینکر و  وت  یفاوط ، وت  یجح و  وت   308 ص : جح 25 ، نسحلا  نبای  ایب  نسحلا ، نبای  ایب  ییاشگب  دوخ  مشچ  ود  مکـشا  مزمز 
ایب ییادـخ  يور  وت  دـشاب و  ادـخ  تیب  هبعک  هک  ددرگ  وت  رود  هک  يا  یجاح  لد  لاح  هب  اشوخ  ییافـص  وت  هورم و  وت  مزمز ، وت  راجتـسم 

رعـشم و هب  ییاعد  بلق  وت  مرح ، ناور  وت  جـح ، حور  وت  مرْحَم  وت  هب  دـش  هک  یمِرُحم  ِلد  لاـح  هب  اـشوخ  نسحلا  نباـی  اـیب  نسحلا ، نباـی 
مه رود  دـناعمج  نایجاح  نسحلا ***  نبای  ایب  نسحلا ، نبای  ایب  ییانم  وت  هّکم و  وت  یتاـفرع ، رعـشم و  وت  ارهز  فسوی  هّکم  هب  تاـفرع و 

یهآ رگا  تسوت  زا  هللااـی  رکذ  میوگ  هچ  مرآ  وت  هاـگرد  هب  اـت  مراد  هچ  مرادـن  يزیچ  دوـخ  نم ز  یهلا  همطاـف  زیزع  هتفر  اـجک  سپ  همه 
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رد دندرک  افـص  تیاقل  قوش  زا  هک  ینانآ  هب  مدآ  ثیـش و  حون و  میهاربا و  هب  مزمز  رجح و  نکر و  راچ  تیب و  هب  تسوت  زا  هآ  نآ  مشک 
دندیشوپ شیوخ  نوخز  ماش  ات  حبـص  کی  زا  هک  یجاّجح  هب  دندرک  ریـصقت  هدمآ  هورم  هب  دندرک  ریـسفت  افـص  اب  ار  افـص  تیافـص  هوک 

رجا دش  گنـس  نارازه  شفاطم  دش  لتقم  هک  یجاح  نآ  هب  دنتـشذگ  رـس  زا  رـس  يوم  ياج  هب  دنتـشذگرد  ملاع  ود  زا  مد  کی  هب  مارحا 
هورم افـص و  لزنم  لهچ  هدیرب  سأر  اب  هک  یجاح  نآ  هب  دوب  شدمه  شتآ  دـننام  شطع  دوب  شمزمز  شنوخ  هک  یجاح  نآ  هب  شفاوط 

تخیر شیولگ  زک  ینوخ  هب  هام  شـش  تشاد  اهنت  هک  یجاح  نآ  هب  دنتـشگن  ربلد  نماد  زا  ادـج  دنتـشگنرب  رگید  هک  یجاـجح  هب  هدـید 
ربمغیپ لآ  زا  ادج  نادرگمرب  یلاخ  تسد  اب  ارم  هنایزات  زا  دوبک  دـش  شمـسج  هک  هناد  زان  نابز  نیریـش  نآ  هب   309 ص : جح 25 ، هاگان 
تـسا نیـسح  ای  مکـشا  شقن  تروص  هب  تسا  نیـسح  اب  مدوجو  اما  مور  میوربآ  مامت  مکـشا  دوب  میوبـس  یلاخ  دَُوب  ینادیم  وت  نادرگم 

لد مراپـسیم  هفرع  ياعد  تسه  مبل  هب  يراج  هک  نم  مناوخیم  هفرع  ياعد  وت  قوش  هب  نم  مناـج  يافـص  وت  يا  تاـفرع  نیمزرـس  *** 
مماـن هب  هعرق  یکی  زورما  شاـک  نم  لزنم  تمَرَح  هشیمه  دوبیم  شاـک  نم  لد  ِتشهب  وـت  يا  تاـفرع  نیمزرـس  هفرع  ياـعد  هب  ار  دوـخ 

تـساجنیا زورما  نم  يالوم  همطاف  فسوی  تساهر  هدید  زا  نم  کشا  تافرع  نیمزرـس  دروخیم  مماشم  هب  ارهز  يدـهم  سفن  دروخیم 
شاـک مدـیما  هنیآ  يا  نسحلا  نب  ۀـجح  دـنیچیم  وا  هولج  زا  لـگ  هک  لد  نآ  شوـخ  يا  دـنیبیم  شخر  زورما  هک  مشچ  نآ  شوـخ  نیا 

، هفرع هزمحوبا ، الوم  ای  ياون  ظفاحادخ  ینامهم  هدیـسر  نایاپ  هب  رگد  یناحور  ياضف  ظفاحادخ  مدیدیم ***  ار  وت  هراچیب  نم  دـشیم 
هیرگ هب  ادـنوادخ  دوب  ییادـخ  ملد  مد  ره  منتفگ  براـی  هب  دوب  ییاـه  هضور  هچ  یتاـقوا ، هچ  یتاـعاس ، هچ   310 ص : جح 25 ، اروشاع 
گنز يادص  نامهم ***  البرک  هب  مدرگ  نم  هک  نک  مبیصن  نابوخ  زا  هرابود  مدناماج  هک  میاشخبب  بشما  ام  رذگ ز  وا  کشا  هب  بنیز 

ور هنیبیم  باوخ  هنیبیم  يریـسا  ِباوخ  ـالمحم  ِيوـت  يرتـخد  داـییم  هکم  رفـس  زا  هیک  رـالاس  ناوراـک  نیا  داـییم  اـنوبایب  وـت  زا  هلفاـق 
هداد نآ  دافم  هرابرد  یحیـضوت  دـش و  افتکا  هفرع  ياعد  نتم  ندـناوخ  هب  لاسما  هک  میازفیب  مه  ار  نیا  هنیـشیم  یمیتی  کشا  شاههنوگ 

. دادیم حیـضوت  ار  نآ  ياههرقف  یخرب  اعد  نمـض  دـناوخیم و  ار  اعد  نایراصنا  مالـسالا  ۀـجح  هک  هتـشذگ  ياـهلاس  یخرب  یلو  دـشن ؛
اب ییوگدنلب  دنّرقتسم ، هیکرت  جاجح  هک  نایناریا  ياهرداچ  راوج  رد  هفرع  ياعد  نیکرـشم و  زا  تئارب  مسارم  يرازگرب  اب  نامزمه  لاسما 
اب تمحازم  يارب  دوـب  موـلعم  هک  درکیم  شخپ  ار  يرارکت  يراوـن  دوـب و  نـشور  هـفرع  بورغ  اـت  حبـص  زا  هرـسکی  دـنلب  یلیخ  يادـص 

سپس رـصع و  رهظ و  زامن  هفرع  زور  دسرن . اهروشک  ریاس  جاجح  هب  نایناریا  يادص  ات  دوب  يدمع  هدش و  هتفرگ  رظن  رد  ناریا  ياههمانرب 
. دندش رعشم  مزاع  جاجح  دش و  رازگرب  هثعب  رداچ  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  تماما  هب  اشع  برغم و 

رعشم هب  تمیزع 

فوقو هب  مه  اهناوراک  یخرب  دـننامیم و  کیفارت  رد  اهتعاس  هاگ  دـننکیم و  یط  هراوس  ار  رعـشم  هب  تافرع  ریـسم  یناریا  نایجاح  رتشیب 
. دنربیم يرتشیب  ضیف  دنیامیپیم و  ار  افص  اب  ریسم  نیا  هدایپ  نایناریا   311 ص : جح 25 ، زا  مه  یکدنا  دادعت  دنسریمن . رعشم  يرایتخا 
الـضف و زا  ياهدع  اب  مدوب ، هدینـش  ار  تافرع  هب  رعـشم  زا  يور  هدایپ  فصو  اهراب  باّون  مالـسالا  ۀجح  ترـضح  زا  هک  اجنآ  زا  مه  هدـنب 

هدایپ هک  ًاّقح  مدـید و  نونکا  مدوب ، هدینـش  باون  ياقآ  زا  اًلبق  هچنآ  میداتفا . هار  هدایپ  ةاشم  قیرط  زا  ناشیا  ییامنهار  هارمه و  هب  ناتـسود 
یملع یثحابم  هاگهگ  دندناوخ و  مه  ار  دیع  بش  هیعدا  یخرب  لیمک و  ياعد  ریسم  رد  ناتسود  دراد . صوصخم  ییافـص  رعـشم  هب  يور 
نیعم ناـیاقآ : مالـسا  جـجح  تارـضح  زا : دـناترابع  دـندرک  یهارمه  هداـیپ  ار  باون  ياـقآ  هک  یناـسک  زا  یخرب  دـندرکیم . حرطم  ار 

هار هدایپ  مه  اهنآ  هک  میدـید  ار  یناریا  ناوراک  دـنچ  هار  رد  روبـص . يوسوم و  نایاقآ  يولع و  یلوکـشک ، یـسابلک ، اـیناسراپ ، يزاریش ،
. وا دوخ  ناوراک  دارفا  زا  یخرب  هارمه  هب  یفیرش  مالسالا  ۀجح  زین  اههاگشناد و  یملع  تأیه  ناوراک  هلمج  زا  دندومیپیم ؛

رعشم يرارطضا  فوقو  هرابرد  یبرجت  یتاکن 
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: زا دناترابع  دننک ، تیاعر  دیاب  دراوم ) ریاس  نسم و  نادرم  ناوناب و   ) نیروذعم يرارطـضا  فوقو  دروم  رد  اهناوراک  ناریدم  هک  یتاکن 
ندرب يارب  سوــبوتا  ره  زا  لوا  رفن  . 2 دـنوش . هتفرگ  راـک  هب  سوبوتا  ره  يارب  رفن  ود  تسا  مزـال  يرارطـضا  فوقو  قـفوم  يادا  يارب  . 1
تهج ار  سوـبوتا  سیلپ ، هدـننار و  یگنهاـمه  اـب  اـت  درک  دـهاوخ  شـالت  مود  رفن  مادـقا و  هرمج  یمر  هـب  يرارطـضا  فوـقو  نالومـشم 
تهج رداچ ، هب  ناوناب  ندـناسر  زا  سپ  دـنهدیم ، ماجنا  بجاو  جـح  روکذـم  رفن  ود  هچنانچ  . 3 دراد . هگن  رداچ  هب  اهمناخ  ندـنادرگرب 

زا دـعب  لامعا  ناوراک ، ياضعا  هیقب  قافتا  هب  باتفآ  عولط  زا  سپ  ات  تشگ  دـنهاوخزاب  رعـشم  هب  دوخ  ناوراـک  جاـجح  ریاـس  روما  هرادا 
هرمع دـناهتفرگ و  نارئاز  زا  اًلبق  زین  ار  لیکوت  رد  تلاکو  هک  ناوراـک  ره  نادرم  زا  هدـنام  یقاـب  دارفا  . 4 دنهد . ماجنا  ار  رعـشم  رد  فوقو 
هنابـش ار  دوخ  یمر  هک  يرارطـضا  فوقو  نالومـشم  یماسا  تسرهف  نتـشاد  هارمه  اب  دـیع  زور  تاعاس  نیلوا  رد  دـنهدیم ، ماجنا  هدرفم 

جح 25، تفر . دنهاوخ  اههاگراتشک  هب  ناوراک ، هدرفم  هرمع  ناحباذ  ای  اهنلاس و  رد  رقتسم  ناحباذ  قیرط  زا  ینابرق  تهج  دناهداد ، ماجنا 
. دوش هدید  كرادـت  نایاقآ  زا  لقتـسم  دـیاب  تارمج  هب  ناوناب  لاقتنا  يارب  سوبوتا  تسا  فراعتم  هک  هنوگنامه  تافرع  زا  . 5 312 ص :

دعب . 7 دنیامن . تکرح  ینم  فرط  هب  جراخ و  لحم  زا  دنناوتب  ًاعیرس  فوقو ، زا  دعب  هک  دننک  فقوت  ییاهلحم  رد  رعـشم  رد  تسا  رتهب  . 6
هب طوبرم  یصخش  لیاسو  هیلک  . 8 دنهد . ریسم  همادا  هبقع  هرمج  فرط  هب  ًامیقتسم  دنوش و  جراخ  رعشم  زا  تعاس 24  دودح  بش  همین  زا 

یلاوح رد  . 9 دـنهد . رارق  دـسریم ، ینم  ياههمیخ  هب  دـیع  زور  حبـص  هک  نایاقآ  سوبوتا  اب  تافرع  رد  ار  یتسد  كاس  لیبق  زا  اـهمناخ 
هب سپـس  دـننک و  هرمج  یمر  ًاعیرـس  ناوناـب  دوش و  فـقوتم  ياهظحل  سیلپ ، دارفا  اـب  یگنهاـمه  اـب  اـهمناخ  لـماح  سوـبوتا  هبقع  هرمج 

يوق و دارفا  ییاسانـش و  ار  اهریـسم  اًلبق  تسا  مزال   ) دـنناسرب ینم  ياهرداچ  هب  ار  دوخ  تشگرب ، طـخ  قیرط  زا  دـنوش و  راوس  اهـسوبوتا 
اهرداچ تمـس  هب  اهمناخ  ندنادرگرب  يارب  ار  روکذم  ياهنیـشام  دـنناوتن  هک  یتروص  رد  . 10 دـننک .) همانرب  نیا  رومأم  ار  هورگ  زا  انـشآ 
اهرداچ فرط  هب  هدایپ  اـهنابایخ ، یبسن  یتولخ  اوه و  یکنخ  هب  هجوت  اـب  دـنناوتیم  نوچ  تسین ؛ ینارگن  هنوگ  چـیه  ياـج  دـننک ، ظـفح 

هب رداق  هک  ار  یناوناـب  . 11 دوب . دـنهاوخ  اهرداچ  رد  بش  همین  زا  دـعب  هس  تعاس  دودـح  دارفا  نیا  هللاءاـشنا  تروص  ره  رد  دـندرگزاب .
زا تباین  هب  دـیع  زور  رد  ناشنابیان  هک  دـننک  راوس  نایاقآ  سوبوتا  رد  ًامتح  دوش ،) ماجنا  اهنآ  یمر  تباین  اـب  دـیاب  و   ) دنتـسین هرمج  یمر 

ینابرق دنرادن ، ار  دیع  زور  یمر  نیگنس  لکشم  ناوناب ، هکنیا  زا  هتـشذگ  دوش ، ماجنا  تقد  اب  همانرب  نیا  هک  یتروص  رد  دننک . یمر  نانآ 
عتمت جـح  هاگنابرق ، رد  رقتـسم  درف  هچنانچ  . 12 ددرگیم . لیهـست  زین  ناوراک  روما  تسا و  رودـقم  دـیع  زور  باـتفآ  لوا  زا  ناـنآ  يارب 

نیا رد  . ) دهد ماجنا  ار  ینابرق  راک  حباذ ، ات  دزادرپب  تباین  رما  هب  دبای و  روضح  هاگراتـشک  لخاد  رد  دناوتیم  ناکامک  دشاب ، هداد  ماجنا 
313 ص : جح 25 ، دوشن .) سجن  ینابرق  نوخ  اب  درف  نیا  سابل  دوش  تقد  دیاب  اج 

هجح يذ  هبنشجنپ 10 

هراشا

1383 / 11 / 1

نیکرشم زا  تئارب  مسارم  رد  نایناریا  تکرش  زا  هیقف  یلو  هدنیامن  ینادردق 

دیعـس دـیع  کیربت  نمـض  داتـسرف ، مارحلا  هللا  تیب  یناریا  نارئاز  هب  باطخ  هک  یماـیپ  رد  یناریا  جاـجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدـنیامن 
یناریا جاجح  یگدنلاب  نامیا و  یهاگآ ، یسایس ، دشر  نّیبم  ار  نیکرشم  زا  تئارب  نکـش  نمـشد  مسارم  رد  نانآ  هدرتسگ  روضح  نابرق ،

رد فوقو  ماگنه  یناریا  نارئاز  تسا : هدـمآ  تفرگ ، رارق  ناراگنربخ  رایتخا  رد  ینم  رد  نابرق  دیعـس  دـیع  زورما  هک  مایپ  نیا  رد  تسناد .
زا ار  دوـخ  تئارب  راـجزنا و  بتارم  نیکرـشم ، زا  تئارب  تبالـصرپ  مسارم  رد  تکرـش  اـب  عـتمت  جـح  زا  هلحرم  نـیلوا  ناوـنع  هـب  تاـفرع 
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ناکرشم زا  تئارب  ادخ و  هب  هجوت  اب  بان  مالسا  جح  یمیهاربا و  جح  دندرک . مالعا  لیئارسا  اکیرمآ و  هژیو  هب  ناهج  نادحلم  ناکرـشم و 
دـض رب  هک  ینانآ  یمامت  زا  میرک  نآرق  ناوریپ  راجزنا  ناناملـسم و  رادتقا  مالعا  يارب  یهاگیاج  هاگیاپ و  جح ، هرگنک  زا  دریگیم و  انعم 
مایپ نیا  تفگ : يراج  لاس  جح  تبسانم  هب  يربهر  مظعم  ماقم  رگنشور  مایپ  هب  هراشا  اب  يو  دزاسیم . دننکیم ، هئطوت  ناناملسم  مالسا و 

يایند رادـتقا  شیامن  يارب  ینابزمه  یلدـمه و  یگچراپکی ، تدـحو و  هب  هشیمه  زا  شیب  نونکا  ناناملـسم  هک  تخاس  نشور  رگید  راـب 
، مهم فده  نیا  ققحت  يارب  ناملسم  نارکفتم  املع و  دندنمزاین و  ناکرـشم  هبناج  همه   314 ص : جح 25 ، موجه  ندرک  رثا  یب  مالسا و 

ادخ هناخ  یناریا  نارئاز  هک  تسا  هدرک  يراودیما  زاربا  مایپ  نیا  نایاپ  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  دنراد . هدهع  رب  ار  یخیرات  ریطخ و  یتیلوؤسم 
. دندرگزاب یمالسا  نهیم  هب  روکشم  ییعس  لوبقم و  یجح  اب  دنهد و  ماجنا  ار  جح  کسانم  ریاس  لماک  تمالس  رد 

رعشم يرایتخا  فوقو  ندرکن  كرد 

کی هک  يروط  هب  تساهسوبوتا ؛ نیگنس  کیفارت  ریظن و  مک  ماحدزا  نآ  رد  رعشم  هب  تافرع  زا  چوک  عتمت ، جح  لکـشم  لحارم  زا  یکی 
؛ تسین نیا  لکـشم  ماـمت  هتبلا  میدوب . سوبوتا  رد  ياهقیقد  دـنچ  ریـسم  نیا  ّیط  يارب  تعاـس  تفه  دودـح  هارمه  ناوراـک  هدـنب و  لاـس 

ناوراک ریدم  یناحور و  دیاب  اًلبق  يدراوم  نینچ  رد  دننکیمن . كرد  ار  رعشم  يرایتخا  فوقو  کیفارت  رثا  رب  یخرب  هک  تسا  نیا  لکشم 
. دننک ّیط  هدایپ  ار  رعـشم  ات  ریـسم  همادا  دنوش و  هدایپ  سوبوتا  زا  ًاروف  دنـسریمن ، يرایتخا  فوقو  هب  دنداد  لامتحا  رگا  هک  دنوش  هیجوت 

نادرم یخرب  هکنیا  رتدب  دندرکن . كرد  ار  رعشم  يرایتخا  نانز - مه  نادرم  زا  مه  ناوراک - دنچ  ياهـسوبوتا  یخرب  مه  لاسما  هنافـسأتم 
رد زور  رد  لالظتسا  هک  دناهتشادن  هجوت  هدش و  هجاوم  زور  اب  ینم  هب  تافرع  ریسم  ّیط  رد  دندوب ، هدش  راد  فقس  ياهـسوبوتا  راوس  هک 

راّوز همه  هب  دـیاب  ار  تاکن  هنوگنیا  ناوراـک  ریدـم  یناـحور و  قیرـشت  ماـیا  زا  شیپ  دـناهدشن . هداـیپ  سوبوتا  زا  تسا و  مارح  ریـسم  ّیط 
دوش هیصوت  تسا  بوخ  نینچمه  دننادب . ار  شیوخ  فیلکت  نایجاح  دوخ  دوبن ، ریدم  ای  یناحور  یـسوبوتا  هارمه  رگا  ات  دننک  يروآدای 
قیرط رد  دوش . ناشبیـصن  يرتشیب  يافـص  تیونعم و  ات  دـننک  یط  هدایپ  ار  يرتمولیک  تفه  ریـسم  نیا  دـنراد ، ییاناوت  هک  نانآ  ناناوج و 

همهنیا اب  تسا . نارئاز  سرتسد  رد  یتشادـهب  سیورـس  هاگزیربآ و  هدرک و  نشور  ار  راج  همه  يوق  ياهنکفارون  اهور ) هداـیپ  هار   ) ةاـشم
دوخ ار  يددـعتم  دراوم  هک  دـننکیم ، تجاح  ياضق  يرایـسب  هدـع  رظنم  رد  یهاگ  هار و  رانک  هشوگ و  رد  جاجح  زا  يرایـسب  مه  زونه 

؟ دش دهاوخ  تیاعر  یک  یمالسا  بدا  نیرتییادتبا  نیا  منادیمن   315 ص : جح 25 ، مدوب . دهاش  هدنب 

تارمج دیدج  يانب 

هتـشک نآ  رثا  رب  يدایز  هدـع  لاس  نیدـنچ  هک  دوب  نابرق  دـیع  زور  رد  هبقع  هرمج  یمر  عتمت  جـح  لـمع  نیرتلکـشم  ریخا  ياـهههد  رد 
زا فلتخم و  ياهروشک  زا  یجاـح  نآ 251  ّیط  هـک  داد  خر  جح 1424 )  ) هتـشذگ لاس  ثداوح ، نیا  نیرتهزات  نیرتكاندرد و  دندش .

هراچ دوخ - يوربآ  ظفح  يارب  يدوعس - تاماقم  دش  ثعاب  كانتشهد  هعجاف  نیا  « 1 . » دندش هتشک  ام  روشک  زا  زین  رفن  کی  اهنآ  هلمج 
هتفگ رتشیپ  نآ  حورشم  هک  یمر ، يارب  جاّجح  يدنب  هورگ  جیوفت و  . 1 دندیشیدنا : هراچ  هار  هس  زا  عوضوم  نیا  يارب  نانآ  دننک . ییوج 

نیرتمهم هک  تارمج  هعـسوت  حرط  . 3 تفگ ؛ میهاوـخ  نـیا  زا  سپ  هـکنآ  تـقو  یمر و  صوـصخ  رد  یهقف  يواـتف  یخرب  رییغت  . 2 دش ؛
رتم لوط 25  هب  راوید  هس  هب  لاسما  دوب ، عفترم  نوتس  هس  رتشیپ  هک  تارمج  تسا . تارمج  هعـسوت  نیمه  سّدقم  رعاشم  رد  لاسما  لّوحت 
یمر گیر  هک  يروط  هب  رتم ، نیدـنچ  مه  لـپ  يور  تسا و  لـپ  فقـس  اـت  لـپ  ریز  فکمه و  رد  اـهراوید  نیا  عاـفترا  دـناهدش . لیدـبت 

فرطرب هرمج  یمر  رطخ  زا  يداـیز  یــشخب  هنوـگ  نیدـب  دـنکیمن و  تباـصا  رگید  فرط  ناگدـننک  یمر  هـب  فرط ، ره  رد  ناگدـننک 
رد نونکا  دندرکیم و  عامتجا  دوب ،، نآ  ضرع  لوط و  رتم  کی  رد  رتم  کی  دودح  هک  ینوتـس  فارطا  رد  همه  اًلبق  هکنآ  رگید  دوشیم .
هب قفوم  دیع  حبص  رد  هتـشذگ  ياهلاس  هک  یناسک  نیاربانب  دوشیم . هتـساک  رایـسب  ماحدزا  تّدش  زا  و  رتم ، لوط 25  هب  يراوـید  فارطا 
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یملع لفاحم  اههثعب و  رد  یهقف  ثحب  نیرتمهم  دـننک . یمر  یتحار  هب  دنتـسناوت  لاسما  دـنتفرگیم ، بیان  دـندشیمن و  هبقع  هرمج  یمر 
لضاف هللا  ۀیآ  ترضح  دننام  عجارم  یخرب  هن ؟ ای  تسا  یفاک  يرتم  راوید 25  نیا  ياج  ره  هب  یمر  ایآ  هک  دوب  تارمج  یمر  ثحب  لاسما 

؛ تسا يزجم  حیحص و  اهراوید   316 ص : جح 25 ، نیا  ياج  همه  هب  یمر  هک  دـناهداد  اوتف  یناجنز  يریبش  هللا  ۀـیآ  ترـضح  ینارکنل و 
هک هنوگ  نامه  دناهدرک ؛ ادیپ  هعـسوت  دنچره  دنکیم ؛ قدص  تارمج  اهراوید  نیا  رب  ًافرع  تسا و  هرمج  یمر  ِیفرع  قدص  كالم  نوچ 

قدص هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجـسم  مارحلا و  دجـسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  مارحلا و  دجـسم  هتفای  هعـسوت  ياهتمـسق  رب 
رصع رد  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  زا  ًاساسا  دوشیم . راب  مه  هتفای  هعـسوت  دیدج و  ياهتمـسق  رب  ناونع  ود  نیا  یهقف  ماکحا  دنکیم و 

لاس دصکی  دودح  تسا . هدش  قالطا  اهراوید ) ناطیح :(   » اهنآ هب  نوچ  نوتس ؛ هن  تسا  هدوب  راوید  تارمج  مه  مالسلا  مهیلع  ناموصعم 
هرمج دـسیونیم : اشاپ  تعفر  تسا . هدوبن  لاـسما  هعـسوت  زا  شیپ  دـننام  تارمج  زین  تسا  هتـشون  ار  نیمرحلا  ةآرم  اـشاپ  تعفر  هک  شیپ 

زا مین  رتم و  کی  عافترا  هب  يدـنلب  گنـس  هعطق  يور  رب  هک  رتم  ود  دودـح  ضرع  رتم و  هس  دودـح  عافترا  هب  تسا  یگنـس  يراوید  هبقع 
نوچ درک و  یمر  تسا  یلبق  نوتـس  ياج  هک  راوید  نیا  زا  یتمـسق  هب  دـیاب  دـنیوگیم  مه  اهقف  یخرب  « 1 . » تسا هدـیدرگ  انب  نیمز  يور 
هعطق نوچ  و  دوب . دهاوخ  یلبق  نوتس  ياج  تسرد  راوید  نیا  ینایم  هطقن  تسا ، هدرک  ادیپ  هعسوت  پچ  تسار و  تمس  ود  زا  یلبق  نوتس 

ار اهقف  يواتف  لاح  ره  هب  تسین . يراوشد  راک  اهراوید  ینایم  تمـسق  صیخـشت  تسا ، هدناشوپ  ار  راوید  نیا  رتم   1 دودح 1 * ییاهگنس 
يارب رما  لیهـست  طایتحا و  نیا  تیاعر  يارب  اـهناوراک  نویناـحور  زا  یخرب  درک . مهاوخ  جرد  باـتک  نیمه  موس  لـصف  رد  هراـب  نیا  رد 

یلّطعم نودب  نارئاز  ات  دنتخادنایم  رون  اهراوید  ینایم  هطقن  هب  يرزیل  غارچ  اب  دندوب و  هداتسیا  يرانک  رد  ناوراک  یمر  ماگنه  نایناوراک 
هب يزاین  ات  درک  صخـشم  ًاقیقد  ار  هطقن  نیا  ینایم ، ياهتمـسق  هب  گنر  ندیـشاپ  لثم  یتمالع  اـب  ناوتب  دـیاش  دـننک . یمر  ار  یناـیم  هطقن 

هطقن هس  هب  دننک ، تیاعر  ار  اهطایتحا  ناکمالا  یّتح  دندّیقم  هک  يدراهتـشا  هللا  ۀیآ  دننام  مه  یخرب  دـشابن . مه  هراچ  هار  نیا  زا  هدافتـسا 
هدش ناسآ  یمر  ردـقنآ  هللادـمحب  لاسما  لاح ، ره  هب  نآ . پچ  تمـس  و  هطقن ، نیا  تسار  تمـس  ینایم ، هطقن  دـندرکیم : یمر  اهراوید 

. دننک یمر  ار  نآ  دنتـسناوت  یتحار  هب  لاسما  دندوبن  هبقع  هرمج  یمر  هب  رداق   317 ص : جح 25 ، هتشذگ  ياهلاس  رد  هک  یناسک  هک  دوب 

. تـسا هداد  شیازفا  ار  نآ  یجورخ  يدورو و  ياـههار  هدرک و  ضیرعت  زین  ار  تارمج  لـپ  يدوعـس  تـلود  تارمج ، هعــسوت  رب  هوـالع 
دارفا هب  دـندوب و  هداتـسیا  تارمج  رانک  درز  سابل  اب  ییاهورین  دـندوب و  رتشیب  مظن  داجیا  هب  دـّیقم  اههطرـش  فاعـسا و  ياهورین  نینچمه 

ار هعـسوت  حرط  نیا  لاح ، ره  هب  دـندرکیم . رود  تارمج  فارطا  زا  تفاییم  نایاپ  ناـشیمر  هک  ار  یناـسک  دـندرکیم و  کـمک  ناوتاـن 
هرامش رد  ظاکع ، يدوعـس  همانزور  یـسراف  همان  هژیو  تزاگ  يدوعـس  هتـشون  هب  انب  درکیم . ارجا  دیاب  شیپ  لاس  تسیب  يدوعـس  تلود 

نب دیجملادبع  هدازهاش  : » تشون همانزور  نیا  تسا . هدرک  هنیزه  يدوعس  لایر  نویلیم  زا 750  شیب  ینم  ياهحرط  يارب  تلود  دوخ ، لوا 
هـسدقم رعاشم  مامتا  هب  ور  ياهحرط  رد  راک  تفرـشیپ  زا  هدعق  يذ  جـح 23  يزکرم  هتیمک  سیئر  همرکم و  هکم  هقطنم  ریما  زیزعلا  دـبع 

نآ اهنآ  مها  هک  تسا  هدوب  لایر  نویلیم  هب 750  غلاب  ياهنیزه  اب  ياهدرتسگ  ینارمع  ياهحرط  دهاش  لاسما  هسدقم  رعاشم  درک .» دیدزاب 
هک جاـجح  ییاـمنهار  يارب  یکینورتکلا  ياـهولبات  بصن  تارمج و  یمر  ياههچـضوح  لکـش  رییغت  هفاـضا  هب  تسا ، تارمج  لـپ  حرط 
زا تفگ : هراب  نیا  رد  ییاتـسور  يرهـش و  روما  ریزو  نواعم  نیدـباعلا  نیز  بیبح  رتکد  دـهدیم . ناشن  ار  تارمج  لپ  يور  دارفا  دادـعت 
هب دوـب ؛ سدـقم  رعاـشم  هقطنم  زا  جراـخ  هب  مصیعملا  ود )  ) هرامـش هاگراتـشک  لاـقتنا  یکی  تفرگ  تروـص  لاـسما  هـک  یمهم  تامادـقا 

ارجا هب  هسدقم  رعاشم  رد  لاسما  هک  ییاهحرط  زا  تسا . هدـش  زاب  ایـسآ  قرـش  بونج  جاجح  رتناسآ  رتهب و  ددرت  يارب  اضف  هک  ياهنوگ 
نیا هک  تسا  ینتفگ  دوش . هتـساک  ینم  رد  تیعمج  مکارت  تدش  زا  ات  تسا  ینم  رد  اهور  هدایپ  هژیو  دیدج  لنوت  راهچ  ثادحا  دـمآرد ،

ینم و هب  ار  مصیعملا  هقطنم  تسا و  رتمولیک  هس  اهلنوت  نیا  لوط  دریگیم . رارق  يرادرب  هرهب  دروم  لصف  نیا  رد  هدیـسر و  ناـیاپ  هب  حرط 
کی اهلنوت  نیا  رانک  رد  دنکیم . ناسآ  ار  اهلیبموتا  اهورهدایپ و  ددرت  هک  هدش  ثادـحا  یلپ  لنوت  ره  لباقم  رد  دـنکیم و  لصتم  هیزیزع 

هک تسا  تسد  رد  یحرط   318 ص : جح 25 ، تسا . لیبموتا  داتفه  ات  هاجنپ  نآ  شیاجنگ  هک  تسا  هدش  ثادحا  اهنیشام  يارب  گنیکراپ 
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- هکم هارگرزب  يوس  هب  يدک  زا  تسا و  لایر  نویلیم  حرط 275  نیا  هنیزه  دنکیم . لصتم  يدک  هقطنم  هب  ار  رون  یصاصتخا  ناتـسرامیب 
اههژورپ نیا  رد  راک  تفرـشیپ  رب  هک  تشاد  راهظا  زین  جـح  يزکرم  هتیمک  یـشنم  یعفاـش  یلع  دـمحم  ياـقآ  تفاـی . دـهاوخ  همادا  هدـج 

هب هاگره  هک  تسا  هعلاطم  تسد  رد  يرگید  ياهحرط  : » تفگ یعفاش  دنوش . رادروخرب  نآ  زا  جاجح  هدنیآ  لاس  ات  درک  دـهاوخ  تراظن 
ةرمعلا جحلا و  هلجم  دیدج  هرامـش  رد  دش .» دهاوخ  غالبا  ییارجا  ياههاگتـسد  هب  نآ  يارجا  روتـسد  دـسرب ، جـح  يزکرم  هتیمک  دـییأت 

هک تسا  ینتفگ  تسا . هدش  پاچ  هقبط  نیدنچ  رد  تارمج  هعسوت  حرط  هرابرد  یـسیلگنا  هب  ياهلاقم  مه  هجح 1425 ) يذ  هرامش 59 ، )
نیسح هیرشن  ریبدرـس  دنکیم  رـشتنم  جح  ریزو  یندم  نیما  نبدایا  رتکد  ياقآ  تراظن  اب  ناتـسبرع  جح  ترازو  ار  هرمعلا  جحلا و  همانهام 

یگنهرف ياهتیصخش  زا  رداقاب  دمحا  رکبوبا  رتکد  يریبدرس و  ياروش  ياضعا  رامش  رد  زین  جح  ریزو  نواعم  یـضاق  نسح  متاح  هیقفاب و 
WWW. نآ : یتــنرتنیا  یناــشن  دوــشیم . عــیزوت  ناتـــسبرع  جراــخ  لــخاد و  رد  هیرـــشن  نــیا  تــسا . هــلجم  رواـــشم  ناتـــسبرع 
یسیلگنا و یبرع و  هب  اهنآ  يور  هک  دوب  هدش  بصن  ییاهولبات  تارمج  کیدزن  نینچمه  لاسما  تسا .  hajandumramag. com

نینچ هعیـش  ياهقف  هتبلا  دوش . ماجنا  جـح ) فاوط   ) هضافا فاوط  تارمج ، یمر  زا  لبق  دـناهداد  هزاجا  املع  هک  دوب  هدـش  هتـشون  یـسراف 
. تسا تنس  لها  ياملع  زا  یخرب  اهنت  ياوتف  نیا  ًارهاظ  دناهدادن و  ياهزاجا 

اههاگنابرق رد  یناریا  حباذ  روضح 95 

رد ياهفرح  حباذ  رفن  زین 95  لاسما  تسا . نایناریا  ینابرق  حبذ  يارب  هدومزآراک  ياهدـع  مازعا  ریخا ، ياهلاس  یندوتـس  تاراکتبا  زا  یکی 
تاظحل نیزاغآ  زا  دنناوتب  ات  دنهدیم  ماجنا  هدرفم  هرمع  هدـع  نیا  دـننک . حـبذ  ار  نایناریا  ینابرق  ات  دـناهدمآ  هکم  هب  ناوراک  کی  بلاق 

ناطلس اضردیمح  لاس 83 ، نیحباذ  ناوراک  ریدـم   319 ص : جح 25 ، دـننک . حـبذ  ار  نایناریا  ینابرق  هجح  يذ  مهدزای  زور  ات  دـیع  زور 
حرط ناوخارف  قیرط  زا  هک  دنتـسه  ناهفـصا  عباوت و  و  نارهت ، مق ، ناسارخ ، ناردـنزام ، ناتـسزوخ ، ياهناتـسا  زا  نیحباذ  نیا  تفگ : روپ 

ار ینابرق  هدجه  هقیقد ، ره  رد  دیاب  حباذ  ره  هک  هدوب  نینچ  نومزآ  هویـش  دناهدرک . بسک  ار  یلوبق  هرمن  تکرـش و  عتمت  جـح  رد  ینابرق 
هللادبع ياقآ  دنهد . ماجنا  نابرق  دیع  زور  رد  ًاتدمع  ار  یناریا  نارئاز  دنفسوگ  رازه  دص  دودح  ینابرق  لمع  دیاب  نانآ  اریز  درکیم ؛ حبذ 

سأر رازه  داتـشه  زا  شیب  حبذ  يو  دندش .» ینابرق  ماجنا  هب  قفوم  یناریا  جاجح  دصرد  داتـشه  زا  شیب  هبنـشجنپ  زورما  : » تفگ يریـصن 
دننامه زین  لاسما  دـش . دـهاوخ  حـبذ  هعمج  ادرف  رهظ  زا  شیپ  زین  جاجح  یقبام  ینابرق  تفگ : دـناوخ و  هقباس  یب  ار  زور  کی  رد  ینابرق 

هب هللا  همحر  ماما  دادما  هتیمک  ششوپ  تحت  نامورحم  فرصم  يارب  یناریا  نارئاز  هدش  حبذ  دنفـسوگ  رازه  لهچ  تشوگ  شیپ ، ياهلاس 
، دش ماجنا  زورما  هک  تارمج  یمر  لوا  هلحرم  رد  تفگ : دناوخ و  بوخ  ار  یناریا  نارئاز  تیعـضو  يریـصن ، دش . دـهاوخ  هداتـسرف  نانبل 

لکـشم ندش  مک  رد  ار  تارمج  یمر  يارب  جاجح  يدـنب  تبون  يو  دنتـشگزاب . دوخ  ياهناوراک  هب  یلکـشم  چـیه  نودـب  یناریا  جاجح 
تکرح زا  ار  اـهناوراک  تارمج ، یمر  لـحم  ریـسم و  رد  ماـحدزا  زا  ندـش  عـلطم  ضحم  هـب  تـفگ : تـسناد و  رثوـم  یناریا  نارئاز  يارب 

رد هدـش  مگ  رئاز  هتـشذگ  ياهزور  یط  دـنداد . ماجنا  ار  دوخ  تارمج  یمر  اـهناوراک  دـمآ و  رد  يداـع  تروص  هب  عضو  اـت  دنتـشادزاب 
هدوب امنهار  مئالع  هب  نانآ  هجوت  داوساب و  نارئاز  يالاب  دصرد  اوه ، ندوب  بسانم  زین  نآ  تلع  میتشاد و  رتمک  هتشذگ  ياهلاس  اب  هسیاقم 

. تسا

لیمک ياعد  شخب  حور  مسارم 

ار لیمک  ياعد   320 ص : جح 25 ، ینم  نیمزرس  رد  دندش و  اونمه  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  اب  نابرق  دیع  هاگماش  رد  یجاح  نارازه 
رد یناریا ، جاجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدـنیامن  يرهـش  ير  ياقآ  تماـما  هب  تعاـمج  زاـمنا  هماـقا  زا  سپ  مسارم ، نیا  دـندرک . همزمز 

شزرمآ و بلط  دـنوادخ  زا  ینم  نیمزرـس  رد  لـیمک  ياـعد  همزمز  اـب  مارحلا  هللا  تـیب  جاـجح  دـش . رازگرب  یناـحور  يوـنعم و  ییاـضف 
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ناریا و یمالسا  يروهمج  نوزفازور  تزع  يارب  نارـضاح  مسارم ، نیا  رد  دندش . راتـساوخ  ار  دوخ  جح  لامعا  یلوبق  دندرک و  شـشخب 
ییابطابط نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  تماما  هب  ینم  رد  هثعب  رداچ  رد  زورما  رـصع  رهظ و  زامن  دـندرک . اعد  نانمـشد  ياههئطوت  تسکش 

. دش رازگرب  ناهفصا ) هعمج  ماما  )

يدوعس ياهولبات  ِکحضم  یسراف  تارابع 

اهولبات يور  مه  یـسراف  نابز  هب  یـسیلگنا ، ودرا و  یبرع ، رب  هوـالع  ینم ، هرجـش و  دجـسم  هنیدـم ، رد  لـبق ، ياـهلاس  فـالخرب  لاـسما 
يور یبیجع  موهفمان و  کحـضم ، تالمج  دـناهدرک ، هدافتـسا  یـشان  ِنامجرتم  زا  نوچ  یلو  دناهتـشون ، نارئاز  ییامنهار  يارب  یتاراـبع 
رگید هنومن  ود  میدرک . دای  اًلبق  هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  هب  طوبرم  ار  تسد  نیا  زا  هنومن  ود  دـناهدرک . تبث  اـهولبات 
ولبات نیا  وضو  يارب  بآ  ياهریش  رانک  ینم  رد  هثعب  رداچ  کیدزن  میوشیم : روآدای  نونکا  ار  هرجش  دجـسم  رد  يرگید  ینم و  رد  یکی 
مـسر ظفح  اب  تارابع  نیع  نیا  دـنکیم . وب  لقع  لامک  رب  لـیلد  رایـسب  بآ  ندـناتخیر  هن  مرتحملا * جاـحلا  مردارب * تسا : هدـش  بصن 

مه ام  دوشیمن . شریگتـسد  يزیچ  ییاهنت  هب  ترابع  نیا  زا  یـسک  تسا . هتـشون  وب »  » ار وت »  » هدوبن دلب  یـسراف  نوچ  بتاک  تسا . طخلا 
. کیعو یلع  لیلد  ءاملا  یف  فارـسإلا  مدع  جاحلا  یخأ  میدیمهف : ار  دوصقم  ولبات ، نامه  رب  نومـضم ، نیا  یبرع  ترابع  ندناوخ  زا  دعب 

دجسم يولبات  رگید  هنومن  تسامش .» تیصخش  هناشن  بآ  ِندرکن  فارـسا  : » دوش همجرت  تروص  نیدب  دیاب  ترابع  نیا  هک  تسا  نشور 
عونمم مرتحم  یجاح  ردارب  تسا : هدش  بصن  دجسم  ناتسبش  هب   321 ص : جح 25 ، نادرم  يدورو  رد  ود  رانک  هک  تسا  هنیدم  رد  هرجش 

. تسا هتشون  نرش » لخاد  «، » ندش لخاد   » ياج هب  بتاک  مه  اجنیا  يدقن . لوپ  یتسد و  هطنـش  یلا  گرزب  هطنـش  نرـش  لخاد  ًاعطق  تسا 
جاحلا یخأ  میتفایرد : ار  دوصقم  ولباـت  یبرع  تاراـبع  ددـم  هب  مه  اـم  دـمهفیمن و  يزیچ  هلمج  نیا  زا  یـسک  زین  اـجنیا  هک  تسا  نشور 

، تسا عونمم  ًاّدـج  دجـسم  لخاد  هب  گرزب  ياهفیک  ندرب  ینعی  دوقنلا . تاظفاح  ادـع  ةریبکلا  بئاقحلا  لوخد  ًّاتاب  ًاعنم  عونمم  رمتعملاو ،
« یلا  » زا ادـع ) « ) اـّلإ  » ياـج هب  و  هطنـش »  » زا فیک »  » ياـج هب  مجرتم  هک  دوشیم  هظحـالم  درادـن . یعناـم  یتسد ) فیک   ) لوپ فیک  یلو 

تسرد یشور  هب  هک  نایناریا - ام  ياهیسیون  یبرع  زا  يرایسب  هک  مینکن  شومارف  تسا ! هداد  لیوحت  يراکملق  هلش  شآ  هدرک و  هدافتـسا 
جح 25، رگد .» تقو  ات  راذگب  نامز  نیا   » ار نآ  فصو  حرـش و  هک  درادـن  تارابع  نیا  زا  یمک  تسد  زین  میاهتخوماین - ار  برع  تایبدا 

322 ص :

هجح يذ  هعمج 11 

هراشا

1383 / 11 / 2

ناطیش هرابود  یمر 

زین هثعب  رداچ  رد  دندش . تارمج  هناور  ناطیـش  هرابود  یمر  يارب  ینم ، ياهرداچ  رد  هبدن  ياعد  ندناوخ  زا  سپ  یناریا  نارئاز  زین  زورما 
تـشگرب تفر و  ریـسم  یبسن  ِندوب  تولخ  لیلد  هب  زورما  دندرک . تکرـش  نآ  رد  راوجمه  ياهناوراک  یخرب  دش و  هدـناوخ  هبدـن  ياعد 

هلصوح اب  تارمج  رانک  رد  زین  تارمج و  تشگرب  تفر و  ریسم  رد  دیع ، زور  ياهراک  مکارت  یگتسخ و  مدع  رگید  يوس  زا  و  تارمج ،
ییاـمنهار عاـضوا و  لرتنک  تارمج  رد  هار و  رد  رفن  رازه  هد  دودـح  يرتشیب  نارومأـم  لاـسما  متـشاد : رظن  ریز  ار  عاـضوا  رتـشیب  ّینأـت  و 

ياج رد  یـسیلگنا  یبرع و  هب  انرعاشم » یعارنل   » نومـضم اب  یتاغیلبت  ياهولبات  تشادهب  تفاظن و  ظفح  يارب  دـنراد . هدـهع  رب  ار  جاجح 
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زا هک  اتفگـش  اّما  دـننکیم ، عمج  ار  اههلابز  عطقنی  ـال  گرزب  ینیـشام  ياـهیقربوراج  هدـنکم و  ياهنیـشام  دروخیم ، مشچ  هب  ینم  ياـج 
ار رورم  روـبع و  هار  هدرک و  گـنت  نیریاـس  رب  ار  هصرع  ناـنچمه  هـمیخیب  ِناـیجاح  ناشورفتـسد و  دـنیآیمنرب . هدـهع  زا  اـهنآ  ترثـک 
هک یماگنه  لپ ، تسار   323 ص : جح 25 ، تمس  تارمج  زا  تشگزاب  ریسم  رد  فیدر  هب  جمس  ِلئاس  يّدکتم و  دصکی  دودح  دناهتسب .

يدوعس ياهـسنالوبمآ  دننکیم . تدعاسم  بلط  نایجاح  زا  دنایمـسج و  لولعم  بلغا  دناهدیـشک و  فص  مییایب ، ینم  تمـس  هب  هکم  زا 
تنـس لها  نوچ  مهدزاود ، مهدزاـی و  ادرف  زورما و  اـما  دـنک . هعجارم  اـهنآ  هب  یـسک  اـت  دـنرظتنم  دناهدیـشک و  فص  تمدـخ  هب  هداـمآ 
رایسب هچنآ  دنزادرپیم . تارمج  یمر  هب  نارگید  تمحازم  نودب  نایعیـش  تسا و  تولخ  تارمج  رهظ  زا  شیپ  دننکیم ، یمر  رهظزادعب 
يارب يریبدت  نونکات  هک  تسا  تارمج  هطوحم  ًاصوصخم  ینم  دیدش  یگدولآ  دنکیم ، هّوشم  ار  مالسا  جح و  هرهچ  تسا و  هدنهد  رازآ 

«. 1  » دناهدیشیدنین نآ 

ینم رد  تیباّهو  تاغیلبت 

زورما تسا . تیباّهو  یغیلبت  ياههمانرب  زا  یکی  جاّجح  هب  باتک  يادـها  درادیمن و  رب  مدرم  رـس  زا  تسد  مه  ینم  رد  تیباّـهو  تاـغیلبت 
نیا تشپ  ور و  دـناهدرک . هیدـه  یناریا  جاّجح  یخرب  هب  نایبلا  هلجم  تاروشنم  زا  باتک  راهچ  يواـح  کیـش  ییاّوقم و  ياهبعج  ینم  رد 
ۀیبلت نمحرلا - . فویض  یلع  ّجحلاو  ةدیقعلا  بتک  عیزوت  عورشم  . 1425 جحلاو ، ةدیقعلا  یف  بتک  ۀعبرأ  دناهتشون - : بیترت - هب  هبعج -
ۀقیقح دیحوتلا : یلع  ۀعمد  . 1 زا : دناترابع  باتک  راهچ  نیا  میقتـسملا . لیبسلل  ًانایبو  تافارحنالل  ًامیوقت  ۀّمُألا ؛ ءانبأ  نم  نیریثکلا  ۀجاحل 

هعومجم لالخإلاو ، لالجإلا  نیب  مالـسلا  هیلع  یبنلا  قوقح  . 2 هدنـسیون . دنچ  زا  تسا  یتالاقم  هعومجم  ۀّمُألا ، عقاو  یف  اهراثآو  ۀیروبقلا 
325 ص : جح 25 ، ّجحلا . یف  یبنلا  لاوحأ  . 4 یبیهولا . هللادبع  نب  دمحم  رتکد  فیلأت  ۀباحصلا ، یف  ۀّنـسلا  لهأ  داقتعا  . 3 تسا . تالاقم 

راون اهنیا ، رب  هوالع  دـناهدش . پاچ  هلجم  نیا  رد  رتشیپ  هک  تسا  یتـالاقم  اـهنآ  زا  یخرب  تسا و  ناـیبلا  هلجم  تاروشنم  زا  اـهنیا  همه  هک 
هک یـسراف  کحـضم  کبـس و  تارابع  اب  هاـگ  و  یناریا - هن  یناـغفا  یـسراف  هب  یناـغفا  يدرم  هک  هدـش  هیدـه  جاـجح  یخرب  هب  یتساـک 

، دنهد شوگ  ار  راون  نیا  ینامداش  نشج و  سلاجم  رد  رگا  و  دزادرپیم ! نایعیـش ! تیادـه  هب  تشذـگ - يدوعـس  ياهولبات  رد  شاهنومن 
، فلتخم ياهتبـسانم  هب  رگید و  ياـهاج  رد  اـهباتک ، نیا  رب  هوـالع  تسین ! نارـضاح  ندـنادنخ  يارب  زنط  یهاـکف و  ياـههمانرب  هب  يزاـین 

حلاص نب  دمحم  فیلأت  تعامج ، ّتنـس و  لها  هدـیقع  . 1 هلمج : زا  دـندادیم ؛ هیدـه  یناریا  نارئاز  هب  يرگید  ياهباتک  يدوعـس  ناغّلبم 
حلاص رتکد  فیلأت  یمالسا ، هعماج  درف و  رد  نآ  تامزلتسم  هللا و  ّالا  هلإ  يانعم ال  . 2 یضوعلا . يریبد  هللادبع  نب  قاحسا  همجرت  نیمیثعلا ،

فیلأت زامن ، شزومآ  . 4 مجرتم . نامه  همجرت  يوون ، نیدـلا  ییحم  فیلأـت  يوون ، نوعبرا  . 3 مجرتم . ناـمه  همجرت  نازوفلا ، نازوف  نب 
داینب یملع  رتفد  میظنت  هیهت و  اـعد . اـب  تراـیز  هرمع و  جـح و  ینوگچ  . 5 مجرتم . نامه  همجرت  دـیزلا ، یلع  نب  دـمحا  نب  هللادـبع  رتکد 

تاـعوبطم و تنواـعم  هلیـسو  هب  ( 1425  ) لاـسما یـسراف ، ناـبز  هب  باـتک  جـنپ  نیا  لّوا  پاـچ  مجرتـم . ناـمه  همجرت  جاـجح ، هب  هیدـه 
لئاسم نم  ریثکل  حاضیإلا  قیقحتلا و  . 6 تسا . هدش  رشتنم  ناتسبرع  داشرا  توعد و  فاقوا و  یمالسا و  نوؤش  ترازو  یملع  ياهشهوژپ 

، ةرایزلاو ةرمعلاو  ّجـحلا  ماکحأب  ّقلعتت  يواتف  . 7 زاب . نب  هللادبع  نب  زیزعلادبع  فیلأت  ۀّنـسلا ، باتکلا و  ءوض  یلع  ةرایزلاو  ةرمعلاو  ّجـحلا 
، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  دجـسم  رئازو  رمتعملا  جاـحلا و  لـیلد  . 8 ءاتفإلاو .» ۀـیملعلا  ثوحبلل  ۀـمئادلا  ۀـنجللا   » ّفلؤم و نامه  فیلأت 
ص: جح 25 ، تساهدرک . رـشتنم  لاس 1421 ق  هب  ناتـسبرع  یمالـسا  نوؤش  ترازو  مه  ار  باتک  هس  نیا  ءاـملعلا . نم  ۀـعومجم  فیلأـت 
، ۀّمُألا ۀّماعل  ۀّمهملا  سوردـلا  . 10 نیمیثعلا . حلاص  نب  دـمحم  زاب و  نب  هللادـبع  نب  زیزعلادـبع  فیلأت  ۀـّمُألا ، مومعل  ۀـمهم  يواتف  . 9 326
، عدبلا نم  ریذحتلاو  اهرکنأ  نم  رفکو  لوسرلا  ۀّنسب  لمعلا  بوجو  . 11 رشنلل . مزمز  ءاوضأ  راد  پاچ  زاب ، نب  هللادبع  نب  زیزعلادبع  فیلأت 

. رشان نامه  پاچ  زاب ، نب  هللادبع  نب  زیزعلادبع  فیلأت 

ینم خاک  رد  دهف  کلم  تفایض 
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ینم خاک  رد  دهف  کلم  تفایض 

هژیو نانامهم  یبرع ، یمالـسا و  ياهروشک  يارفـس  فلتخم ، ياهروشک  ياههثعب  ياسؤر  دـهف  کلم  هجح  يذ  مهدزاـی  زور  هلاـس  همه 
، لوا دهعیلو  دـهف ، کلم  رب  هوالع  ًالومعم  دـننکیم . توعد  ینم  یهاشداپ  خاک  هب  ار  ارزو  نانواعم و  روهمج ، ياسؤر  دـننام  دـهف  کلم 

نیا رد  يرامیب - لیلد  هب  دیاش  دهف - کلم  دوخ  راب  نیتسخن  يارب  لاسما  دنراد . روضح  نآ  رد  زین  ناطلس  ریما  مود  دهعیلو  و  هللادبعریما ،
رمع نادوس  روهمج  سیئر  يزلام ، هاش  تفایـض  نیا  رد  درک . رازگرب  ار  مسارم  نیا  هللادبع  ریما  وا  زا  تباین  هب  تشادـن و  روضح  تفایض 

نب فاوـن  ریما  زیزعلادـبع ، نب  بعتم  ریما  زیزعلادـبع ، نـب  ناطلـس  ریما  لاگنـس ، ریزو  تـسخن  شدـالگنب ، روـهمج  سیئر  ریـشبلا ، نـسح 
رد دنتـشاد . تکرـش  هسلج  نیا  رد  يرهـش  ير  ياقآ  ناریا  هثعب  زا  زیزعلادبع و  نب  دیجملادبع  ریما  زیزعلادـبع ، نب  فیان  ریما  زیزعلادـبع ،

تسا و رتشیب  هتشذگ  ياهلاس  زا  لاسما  جاّجح  رامش  : » تفگ شنانخس  نمض  درک و  ینارنخس  جح  ریزو  یندم  نب  دایا  ادتبا  تفایض  نیا 
. تفگ نخس  یکرت  نسحملادبع  نب  هللادبع  یمالسالا  ملاعلا  ۀطبار  لک  ریبد  يو  زا  سپ  تسا .» ریظن  یب  جح  خیرات  رد  یجاح  دادعت  نیا 

کلم زا  و  رکـشت ، شتامدـخ  دـهف و  کلم  زا  نانامهیم  زا  تباین  هب  قحلا  زاجعا  دـمحم  ناتـسکاپ  ینید  نوؤش  ریزو  هثعب و  سیئر  سپس 
میحرلا نحرلا  هللا  مسب  تسا : نینچ  نآ  زا  یـشخب  هک  درک  تئارق  ار  شاهباـطخ  نـتم  هللادـبع  ریما  هاـگنآ  درک . داـی  یکین  هـب  زیزعلا  دـبع 
مارحلا هللا  تیب  جاجح  یتاوخأ   327 ص : جح 25 ، یناوخإ و  نیعمجأ ..  هبحص  هلآ و  یلع  دّمحم و  انّیبن  اندّیس و  یلع  مالـسلاو  ةالـصلاو 

یف لوثملاب  مکیلع  هلـضفت  هللا و  نم  لضفب  ۀلوهـس  رـسی و  یف  جحلا  کسانم  مامتإ  مکل  كرابأ  هتاکربو ...  هللا  ۀمحرو  مکیلع  مالـسلا  .. 
کلذب نیخـسرم  ۀقرفلا  ذبنو  مالـسلاو  حماستلا  یلإ  هتوعدو  ةدلاخلا  مالـسإلا  ۀلاسر  نیدـکؤم  دـحاو  دیعـص  یلع  ۀفیرـشلا  نکامألا  هذـه 

یتلا ۀمیظعلا  دوشحلا  لمأتأو  الا  ّجـحلا  مساوم  نم  مسوم  رمی  ال  نمحرلا ..  فویـض  یناوخإ  سانلل . تجرخأ  ۀـمأ  ریخ  مکنأب  مکـساسحإ 
. قزمتلاو مذرـشتلا  ۀلاح  نم  جرخت  ناو  اهتملک  دـیحوتل  انتمُأ  یلع  ًادوقعم  لازام  لمألا  ّنأب  یلمأت  نم  جرخأو  قیمع ..  ّجـف  ّلک  نم  تءاج 

ۀمالا ةداقل  نومدـقی  حـماستلاو  نامیإلا  یلع  ینبملا  مهدـشح  یف  جاجحلاف  جـحلا ...  یف  هدـهاشن  امیف  ۀـلثام  ةوخلا  اهیا  ةدـحولا  هذـه  ّنإ 
تاذلا عم  راوحلا  روسج  دتمت  تایاغلاو و  دصاقملا  اهیف  دحتت  ثیح  جحلا  ۀلاسر  یف  ۀلثام  انم  ۀبیرق  ۀمالا  ةدحو  نأ  یف  ةودـقلا  ۀیمالـسإلا 

ةداق یناوخإ  یلإ  مکلالخ  نم  هجوتأ  نأل  ینوعدی  مکعامتجا  نا  نمحرلا ...  فویـض  یناوخإ  عمجأ . ملاعلا  عمو  مالـسلا  یف  ةوخالا  عم  و 
ترعـش امَّلک  ةوخإلا  اهیأ  یّننإ  ۀـیخیراتلا ..  انتلاسر  َلصاون  نأو  مذرـشتلاو  ککفتلا  ۀـلاح  انتمأب  مث  هللااب  اننامیإب  زواجتنل  ۀیمالـسإلا  دـالبلا 

نم یل  بیطیو  دیدج . نم  ةدحولاو  ۀضهنلا  روذب  لمحی  ۀمُألا  هذـه  بارت  ناب  لمالا  یـسفن  یلا  دـیعیل  جـحلا  یتای  انتّمُأ  لاوحأ  نم  ملألاب 
سیئر ۀـلود  یخأ  نم  ینمتأو  كرتشملا ...  لمعلاو  ةدـحولا  طاقن  نع  اعم  هیف  ثحبن  ءاقل  یلا  ةداقلا  یناوخا  وعدأ  نا  رهاطلا  ینم  دـیعص 
لمکأ روتکدلا  ماعلا  اهنیمأو  ۀمظنملا  وطخت  نأ  یمالـسالا  رمتؤملا  ۀمظنمل  ۀیلاحلا  ةرودلا  هدالب  سأرت  يذلا  يودب  هللادـبع  ایزیلام  ءارزو 

یف نوکیل  اهلاح  اهیف  نولمأتی  ۀمالا  ءاملعو  يرکفم  نیب  تاءاقل  کلذ  قبـسی  نأو  ءاقللا ..  اذه  میظنتل  ۀـیلمع  ةوطخ  ولغ  وأ  ناسحا  نیدـلا 
فـصلا ءانب  كرتشملا و  نع  ثحبلاو  تاذلا  ۀهجاومل  ةوعد  اّهنإ  ةرهاطلا . عاقبلا  اذه  یفو  انه  ّمتی  نأ  وجرأ  يذلا  ةداقلا  ءاقلل  نوع  کلذ 

هللا تیب  جاجحل  لاـسأ  هللاو  هلـالج ..  لـج  هللااـب  ناـمیإلاو  لـمألا  مکمـساقیو  مکملأ  هملأو  مکمه  همه  مکل  خأ  اـهقلطی  ۀـمحللا  قیثوت  و 
. نیمناغ نیملاس  مهیوذو  مهلهأ  یلإ  مهدیعیو  مهبونذ  رفغیو  مهجح  لّبقتی  نأ  مارحلا 

شوب کیربت  مایپ  هب  هللا  دبع  ریما  دهف و  کلم  خساپ 

ییاـهمایپ رد  زین  هللادـبع   328 ص : جـح 25 ، دـهف و  تفگ ! کـیربت  هللادـبع  ریما  دـهف و  هب  ار  ناـبرق  دـیع  اـکیرما ، روهمج  سیئر  شوب 
ۀئنهت رکـشلاو  نانتمالا  غلابب  تیقلت  دقل  تسا : هدمآ  دهف  خساپ  رد  دـنداد . خـساپ  ار  يو  کیربت  مایپ  دـندرک و  رکـشت  شوب  زا  هناگادـج 

هذه نع  مترکذ  امل  تررـس  دقو  روربملا . جحلا  مسومو  كرابملا  یحـضألا  دـیع  لولح  ۀبـسانمب  قیدـصلا  یکیرمالا  بعـشلاو  مکتماخف 
هجو یلع  ردقأ  یّننإو  ماعلا  اذه  ۀضیرفلا  نودؤی  نیذلا  نویکیرمالا  جاجحلا  اهب  لبوق  یتلا  باحرتلاو  ۀیانعلل  مکریدـقتلو  ۀـکرابملا  مایالا 
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مالـسلاو راهدزالاو  نمـألا  ریفوت  لـجأ  نم  ۀـکرتشملا  انفادـهأ  قیقحتل  ۀـلوذبملا  دوهجلل  ۀـکلمملا  معد  یلع  مکتماـخف  رکـش  صوصخلا 
نأو ةرومعملا  ءاجرأ  ۀفاک  مالسلا  معی  نأ  ۀلیضفلا  مایألا  هذه  یف  ریدقلا  یلعلا  هللا  نیفیرشلا  نیمرحلا  مداخ  لأسو  طسوألا . قرشلا  ۀقطنمل 

تیقلت دـقل  میناوخیم : زین  هللادـبع  خـساپ  رد  ةداعـسلاو . ۀّحـصلا  روفومب  هیوذو  هتماـخف  عتمی  نأو  رارقتـسالاو  نمـألاب  عـیمجلا  یلع  معنی 
لولح ۀبـسانمب  ۀیدوعـسلا  ۀیبرعلا  ۀکلمملا  بعـشلو  انل  قیدصلا  یکیرمالا  بعـشلاو  ةراحلا  مکتئنهت  ۀنّمـضتملا  مکتیقرب  ریدـقتلاو  رکـشلاب 

هومتـسمل املو  انئارآل  حیدم  نم  مکتلاسر  یف  درو  اّمع  ینانتما  يریدقت و  نع  مکل  ربعأ  ذإ  ینناو  كرابملا  یحـضألا  دـیعو  ّجـحلا  مسوم 
دکؤأل امالـس  وا  راهدزا  رثکأ  طـسوألا  قرـشلا  ۀـقطنم  لـعج  یف  لـثمتملا  كرتشملا  انفدـه  زاـجنا  وحن  رمتـسم  مازتلاو  ۀـقادص  نم  انیدـل 

نیب ۀّبحملاو  دولا  رـصاوأ  ۀیمنت  بوعـشلا و  نیب  مالـسلا  لالحال  قداص  دهج  نم  ةدحتملا  تایالولا  هلذـبت  امل  لماکلا  انریدـقت  مکتماخفل 
ياهشالت مسیرورت و  ءوس  بقاوع  زا  جاجح  هب  یلّصفم  مایپ  ّیط  نینچمه  دهف  حاجنلاو . مّدقتلاو  ءاخرلاو  نمألاب  اومعنی  یکل  رـشبلا  عیمج 

. دننک يرای  ریطخ  رما  نیا  رد  ار  تلود  تساوخ  همه  زا  تفگ و  نخس  نآ  ینک  هشیر  نآ و  اب  هزرابم  يارب  ناتسبرع 

هژیو ياهناوراک  اب  هیقف  ّیلو  هدنیامن  رادید 

ناوراک روشک ، رسارس   329 ص : جح 25 ، ياههاگـشناد  دـیتاسا  هژیو  ناوراک  زا  ینم  هقطنم  رد  هعمج  زورما  هاگماش  هیقف  ّیلو  هدـنیامن 
ياضعا زا  دـش  ماـجنا  هناگادـج  روط  هب  هک  اهرادـید  نیا  رد  يرهـش  ير  ياـقآ  درک . ندـید  نازاـبناج  ناوراـک  ادهـش و  مظعم  هداوناـخ 

ار تینارون  بسک  يونعم و  هدافتـسا  نیرتـشیب  ینم  زار  زمررپ و  نیمزرـس  رد  روضح  هدـنامیقاب  تصرف  زا  اـت  تساوخ  روبزم  ياـهناوراک 
سکره دنادرگیمن و  زاب  یلاخ  تسد  رفس  نیا  زا  ار  يرئاز  چیه  یحو  نیمزرس  نابزیم  ناونع  هب  لاعتم  دنوادخ  درک : حیرصت  يو  دنربب .
شهاـک ناـسنا  یحور  يدوجو و  تیفرظ  شیازفا  دوشیم . دـنمهرهب  نیمزرـس  نیا  تاـکرب  زا  دوخ  شـالت  يدوجو و  تیفرظ  بساـنت  هب 

اعد هب  ار  یناریا  جاجح  يو  تسوا . جح  تیلوبقم  ادخ و  هناخ  رئاز  لد  تینارون  زا  یکاح  تایونعم ، زا  تذل  ساسحا  تایدام و  هب  هقالع 
ار لد  تینارون  تفرعم و  دیاب  ادخ  هناخ  نارئاز  : » تفگ درک و  شرافس  نیطـسلف  قارع و  مولظم  ناناملـسم  ناریا و  تلم  قح  رد  شیاین  و 

«. دنربب تاغوس  دوخ  اب  تکربرپ  نیمزرس  نیا  زا 

ینم رد  هثعب  رداچ  رد  یمومع  ینارنخس 

هک دوب ، یناریا  جاجح  زا  نت  اهدص  لد  زوس  ياونـش  اشع ، زامن  زا  سپ  ینم ، رد  ییارحـص  رداچ  اهدص  نایم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب 
رادملع نادیهش و  رالاس  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ياهتداشر  اهیراکادف و  دای  رگید  راب  ینم ، رد  دوخ  فوقو  زا  بش  نیمود  رد 

نآرق زا  یتایآ  هب  هراشا  اب  يدزی  دشار  مالـسالا  ۀجح  يراوگوس ، یحادم و  زا  سپ  مسارم  نیا  رد  دندرک . هدنز  ار  ترـضح  نآ  يافو  اب 
ریغ يرگید  زیچ  هب  دنک و  لمحت  ار  اهیتخس  اهتقشم و  مامت  دیاب  فده ، هب  ندیسر  يارب  دراد و  رارق  لامک  تهج  رد  ناسنا  تفگ : میرک 

هدرک و مهارف  نانآ  يارب  زیزع  دنوادخ  هک  یتیعقوم  نیا  زا  دیاب  جاجح  تسا . ناسنا  يارب  یهلا  قیفوت  کی  جح  رفـس  دنکن . رکف  ادـخ  زا 
رد مه  ادخ و  هناخ  رد  مه  ار ، یهلا  مایا  نیا  ردق  دـنربب و  لامک  هب  ندیـسر  تهج  رد  ار  هدافتـسا  تیاهن  تسا ، هدروآ  یحو  نیمزرـس  هب 

: تفگ تخادرپ و  ناسنا  یلاـح  ناـشیرپ  یگتفـشآ و  لـلع  حیرـشت  هب  شنانخـس  همادا  رد  يو   330 ص : جح 25 ، دننادب . یگدـنز  لوط 
هک يرون  دننکیم . جراخ  لادتعا  تلاح  زا  ار  وا  هداد ، قوس  ینامیا  یب  يوس  هب  ار  ناسنا  هک  دنتسه  یساسا  لماوع  زا  ترـسح  توهش و 

ماجنارس هب  هانگ  اب  يراک  چیه  دنکیمن و  شوماخ  ار  نآ  هریبک ، هانگ  زج  زیچ ، چیه  دوشیم ، نشور  جح  کسانم  زا  سپ  ناسنا ، لد  رد 
. دیهدن تسد  زا  یناسآ  هب  دیاهدروآ ، تسد  هب  ادخ  هناخ  هب  رفس  رد  هک  ار  ياهیامرس  جاجح  امش  دیسر و  دهاوخن 

رامیب نارئاز  يرارطضا  فوقو 
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تـسد تبابط  سیردت و  لاغتـشا و  زا  هناراکادـف ، هک  ياهنازرف  ناراتـسرپ  نویناحور و  ناکـشزپ و  دنتـسه  ناریا  جـح  ياهناوراک  نیب  رد 
یخرب زین  لیلد  نیمه  هب  دنخرچیم . قشاع  نارامیب  درگ  راوهناورپ  دناهتفاتش و  نارامیب  يرای  هب  يدام  تشادمشچ  چیه  نودب  هتـشادرب و 

هب ار  نانامهم  دنراد و  تسود  ورگ  رد  لد  هک  دنایناسک  قادصم  نانیا  دـنروآ . ياج  هب  جـح  کسانم  ات  دـننکیمن  تصرف  دوخ  نانآ  زا 
هک ارچ  دنراد ؛ یظح  هچ  گرزب ، ینامهم  نیا  رد  هک  دننادیم  دنتـسیایم و  وا  هناخ  رد  رب  تسود  مارتحا  يارب  دنناسریم و  تسود  هناخ 

مالـسالا ۀـجح  دراگنایمن . هدـیدان  ار  یتمحز  چـیه  هناخ  بحاص  دـشاب ، هدیـشوپ  اهنآ  تامحز  تسود ، هناـخ  ناـنامهم  رب  ضرف  هب  رگا 
ناکرا ءزج  رعشم ، تافرع ، رد  فوقو  جح ، لامعا  رد  دیوگیم : هراب  نیا  رد  يرارطـضا ، فوقو  ناوراک  یناحور  يدیحو ، نیدلا  باهش 

یگنت راچد  نارامیب  يویلک و  یبلق و  نارامیب  لثم  دنشاب ؛ صصختم  کشزپ  میقتسم  تراظن  تحت  دیاب  هک  دنتـسه  ینارامیب  تسا و  جح 
كرد ار  ینم  رعـشم و  تافرع و  رد  فوقو  دـنوش و  مرحم  دـیاب  اـما  دـنايرتسب ؛ دراـکنارب  يور  ًاتدـمع  هک  اـپ  نگل و  یگتـسکش  سفن ،

دیاب دـننک و  كرد  ار  رعـشم  تافرع و  يرایتخا  فوقو  دـنناوتیمن  رفن  تسیود  دودـح  اـًلومعم  یناریا  رئاز  رازه  دـص  دودـح  زا  دـنیامن .
رارق ششوپ  تحت  ار  نارامیب  نیا  همرکم ، هکم  رد  رقتسم  یکشزپ  تأیه  رد  يرارطـضا  فوقو  ناوراک  دنـشاب . هتـشاد  يرارطـضا  فوقو 
شـش دننکیم و  تیلاعف  همدخ  یـس  راتـسرپ و  تسیب  صـصختم ، کشزپ  هدزناپ  صـصخت ، قوف  کشزپ  جـنپ  ناوراک  نیا  رد  دـهدیم .

هک ییاهـسوبوتا  اب  دنراد ، يرتهب  لاح  هک  ینارامیب   331 ص : جح 25 ، دوشیم . هتفرگ  راک  هب  سنالوبمآ  هدزاود  یناتـسرامیب و  سوبوتا 
سدـقم رعاشم  هب  سنالوبمآ  اب  دـنرادن ، نتـسشن  تردـق  دـنراد و  يرتدـعاسمان  لاح  هک  ياهدـع  تسا و  زهجم  یناتـسرامیب  تاناکما  هب 

یسفنت یبلق و  يایحا  مزاول  هب  زهجم  اهسوبوتا  نینچمه  دنکیم . یهارمه  ار  يرارطضا  رامیب  همدخ  کی  راتـسرپ و  کی  دنوشیم . لقتنم 
زا بکرم  یکشزپ  نویـسیمک  هدهع  هب  نارامیب ، لاح  تماخو  نازیم  صیخـشت  دنتـسه . یـسناژروا  رامیب  کی  زاین  دروم  تازیهجت  همه  و 

ناکـشزپ دـنوشیم . یفرعم  يرارطـضا  فوقو  یناحور  هب  اهنآ  نارامیب ، لاح  ندـش  صخـشم  زا  سپ  تسا . صـصخت  قوف  کشزپ  جـنپ 
لامعا زین  یناحور  دننکیم ، یگدیسر  دوخ  نارامیب  کت  کت  هب  ناکشزپ  هکنانچمه  دنراد  هدهع  هب  ار  جح  لامعا  تسرد  ماجنا  هفیظو 

ریاس هیبلت و  تین و  هناگادج  مادک  ره  يارب  دیاب  دـنکیم . تراظن  میقتـسم  تروص  هب  نآ  رب  ای  دـهدیم  ماجنا  ار  رامیب  جاجح  کت  کت 
شدوخ هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دوش و  ماجنا  لامعا  همه  ات  دـشاب  رادـیب  تعاـس  ناوراک 48  یناحور  رطاـخ  نیمه  هب  دوش . رورم  لاـمعا 
ناوراک یناحور  دننکیمن و  يراکمه  یکشزپ  ياهراک  يارب  یتح  نارامیب  زا  یـضعب  هکنیا  نمـض  دهد ، ماجنا  ار  جح  لامعا  دناوتیمن 

هتفرگ یعرـش  دهعت  رامیب  نایلوتم  ای  ناهارمه  زا  ینابرق  تارمج و  یمر  يارب  دـیامن . يراکمه  هب  یـضار  ار  اهنآ  انمت  شهاوخ و  اب  دـیاب 
لامعا مدـقت  هلمج  زا  یللع  هب  اهناوراک  ناریدـم  ای  اههداوناخ  یهاگ  یلو  دـنهدیم ؛ ماجنا  مه  اـًلومعم  دـنهد و  ماـجنا  ار  نآ  هک  دوشیم 

يرارطـضا و فوقو  تأیه  يارب  مه  ار  يرایـسب  تاقـشم  راک ، نیا  هک  دـننکیم  لوکوم  تقو  رخآ  هب  ار  رامیب  کسانم  يارجا  ناشدوخ ،
دننکیم و قلح  ار  درم  نارامیب  همدخ ، ناراتـسرپ و  ینابرق ، زا  دعب  دراد . هارمه  هب  دشاب - مارحا  لاح  رد  دـیاب  هک  یجاح - دوخ  يارب  مه 
، ناکشزپ زا  معا  يرارطضا ، فوقو  یکشزپ  تأیه  ياضعا  هتبلا  دریگیم . تروص  صاخ  ياهتبقارم  رچلیو و  اب  ًاتدمع  زین  یعـس  فاوط و 

جح ضیف  كرد  زا  دـنروآیم و  اج  هب  هدرفم  هرمع  طقف  دوخ  دـنروآ و  اج  هب  ار  جـح  لامعا  دـنناوتیمن  همدـخ  ناراتـسرپ و  نویناحور ،
ادارف زامن  دوخ  دـیوگیم و  ریبکت  تعامج  زاـمن  يارب  هک  يربکم  لـثم  تسادـخ ؛ ياـضر  رطاـخ  هب  اـهنیا  همه  دـننامیم و  مورحم  عتمت 

332 ص : جح 25 ، دناوخیم .

هجح يذ  هبنش 12 

هراشا
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اهایْقُس فیَخلاب  انماّیأل  ًایقس 

زا سدقم  يداو  نیا  رد  دندوبیم و  ام  ياج  دنتشاد  ار  نآ  يوزرآ  اهیلیخ  هک  میتشاذگرس  تشپ  ار  ییاهزور  دمآ . رس  هب  مه  قیرشت  مایا 
سفنت ییاضف  رد  ینم  رعشم و  تافرع و  كرابم  نیمزرـس  رد  هک  دوب  یـشوخ  ياهزور  هچ  دندرکیم . زاین  زار و  دوخ  يادخ  اب  کیدزن 

ترـضح اب  يراوجمه  قیفوت  هک  رتالاب  نیا  زا  یتداعـس  هچ  دیـشکیم . سفن  نآ  رد  مه  جـع )  ) رـصع ماما  نامبحاص  اقآ و  هک  میدرکیم 
رد میدرک و  همزمز  بل  ریز  ار  هفرع  ياـعد  ترـضح  نآ  لد  زوـس  اـب  اوـنمه  میدرک و  ادـیپ  ار  هجرف ) یلاـعت  هللا  لّـجع   ) مظعـألا هللا  هیقب 

نونکا میدز . ناطیش  هنیس  رب  ار  ظیغ  ترفن و  گنـس  زین  ینم  نیمزرـس  رد  میدرک و  تولخ  دوخ  يادخ  اب  مارحلا  رعـشم  نامـسآ  هنارکیب 
هزور دـنچ  رفـس  نیا  توالح  زونه  میربب . ار  هرهب  لاـمک  رفـس  نیا  تینارون  زا  میناـمب و  یجاـح  هک  میراد  ار  نآ  دـیما  میدـش و  یجاـح 

هدرک و ادیپ  یتولخ  جنک  مارحلا  دجسم  رد  هاگ  ینامحر ، بارش  نیا  هئـشن  زا  تسمرـس  نایجاح  دراد و  هنخر  نامناج  حور و  رد  يونعم 
دوخ يارب  یلایخ  باوخ و   333 ص : جـح 25 ، نوچ  ار  نیریـش  هرطاخ  نیا  عوقو  زونه  هک  یلاح  رد  دـناهدرب و  ورف  رکفت  نابیرگ  رد  رس 
رگید دوخ و  يارب  ار  ددـجم  رفـس  قیفوت  رگید  راب  هدرک ، زارد  زاین  یب  هاـگرد  هب  زاـین  تسد  دـننکیم و  هراـظن  اـهلد  هبعک  رب  دـننادیم ،

رد حبـص  ات  هک  نانآ  هعیـش  جاّجح  تسا . ینم  لامعا  نایاپ  زور  جاجح  بلغا  يارب  زورما  دننکیم . بلط  ادخ  زا  ناشناهارمه  ناتـسود و 
ینم دودـح  زا  دـش  یعرـش  رهظ  هکنیا  درجم  هب  اـت  دـنوشیم  هداـمآ  همه  دـننکیم و  یمر  ار  تارمج  رهظ  زا  شیپ  زورما  دـناهدنام ، ینم 
یمر يارب  تارمج  ندش  تولخ  ماگنه  رصع  دناهدوبن ، ینم  رد  رهظ  زا  شیپ  زورما  هک  مه  يدودعم  دادعت  دنیایب . هکم  هب  دنوش و  جراخ 
یمر يارب  هکم  زا  دنتـسناوتن  لیـس  ناراب و  رثا  رب  دندش و  ریگلفاغ  نانیا  لاسما  دمآ - دهاوخ  هک  نانج  هتبلا - هک  دـنیآیم  ینم  هب  هکم  زا 

يزجم حیحـص و  ار  زور  لوط  رد  یمر  هک  هعیـش  فـالخرب  تنـس - لـها  اـّما  دـش . مهدزیـس  زور  هب  لوـکوم  اـهنآ  یمر  دـنیایب و  ینم  هب 
یمظع هکرعم  تارمج  رانک  مهدزاود  رهظ  ماگنه  ور  نیا  زا  تسا . دعب  هب  لاوز  ماگنه  زا  مهدزاود  زور  یمر  تقو  هک  دنالئاق  دنادیم -

ور نیا  زا  دنرب . موجه  تارمج  تمـس  هب  رهظ  ناذا  دّرجم  هب  ات  دناهدامآ  نیگمـشخ  ياهرهچ  اب  تسد  هب  گیر  يرامـشیب  دادعت  تسا و 
هلمج زا  ناتـسبرع  ياـههمانزور  یلـصا  ناوـنع  تسین . مهد  حبـص  هبقع  هرمج  یمر  هـب  تهابـش  یب  مـهدزاود  رهظ  ماـگنه  تارمج  یمر 

« تارمجلا دسج  یلع  عفادت  تداح  یف  مارحلا  هللا  تیب  جاّجح  نِم  وحن 500  ۀباصإ  : » دوب نیا  هجحيذ )  13  ) هبنشکی زور  هرامش  ضایرلا ،
اّما دندید ، بیسآ  رفن  دودـح 500  تیعمج  راشف  ماحدزا و  رثا  رب  تارمج  لپ  يور  مهدزاود  زور  رهظ  هک  دوب  هدروآ  نآ  حیـضوت  رد  و 

( هبنش  ) دوخ زورما  هرامش  یلصا  رتیت  مه  ظاکع  همانزور  درک . رشتنم  تاجن  نارومأم  ناگدید و  بیسآ  زا  يریواصت  و  دشن ، هتشک  یسک 
فیخ ینم و  اـب  ناـیجاح  زورما  يراـب ، دـماین . شیپ  یلکـشم  چـیه  دـیع ) زور   ) یمر لّوا  زور  هک  دوب  هداد  صاـصتخا  عوضوم  نیا  هب  ار 

اذّبح ای  دـنیوگیم . كرت  ار  ینم  هن ، ای  دوشیم  ناشبیـصن  قیفوت  نیا  زین  راب  رگد  ایآ  هک  دـیما  میب و  زا  یتلاح  اب  دـننکیم و  یظفاحادـخ 
دودح زا  لاوز  دّرجم  هب  سوبینیم  هب  راوس  هثعب  ناتـسود  زا  ياهدع  هارمه  زین  هدـنب  اهایْقُـس  فیخلاب  انماّیأل  ًایْقَـس  ْتَفلـس  مهّلظ  یف  ٌنمزأ 

يدیدش ناراب  رهظزادعب   3 ات 45 :  2 تعاس 45 : دودـح  زا  میدـش  رقتـسم  هکم  رد  هثعب  نامتخاس  رد  هکنیا  زا  سپ  میدـش و  جراـخ  ینم 
جراخ ینم  زا  بش  زا  شیپ  دنتـسناوتن  یناریا  جاجح  زا  يرایـسب  لیـس ، ناراب و  شراب  رثا  رب  دمآ . دـهاوخ  نآ  فصو  هک  تفرگ  ندـیراب 

هب ماگنه  رـصع  ات  ار  دوخ  ماجنارـس  یلو  دندش ، سیخ  اپارـس  زین  یخرب  دـندناوخ ، ینم  ياهرداچ  رد  زین  ار  نیبرغم  زامن  یخرب  دـنوش و 
. دندیدن بیسآ  لیس  رثا  رب  یناریا  جاجح  زا  کی  چیه  هللادمحب  هکنیا  دش  تّرسم  یلاحشوخ و  هیام  هچنآ  نایم ، نیا  رد  دندناسر . اهلته 

همرکم هکم  رد  لیس  ندش  يراج  هقباس و  مک  ناراب 

رد يدوعس  ياههمانزور  هتشون  هب  هک  ناراب  نیا  درب . بآ  ریز  هب  ار  فارطا  قطانم  هکم و  ياهنابایخ  زورما  رصع  لیـس ، هقباس و  مک  ناراب 
ورف بآ  رد  رتم  یتناس  داتفه  دودح  ات  ار  مارحلا  دجسم  یتح  هکم و  رهش  ياهنابایخ  یخرب  ینم ، هقطنم  دوب ، هقباس  یب  هتـشذگ  لاس  یس 

، لیس دیدش و  ناراب  یلو  دندوب ؛ تشگزاب  لاح  رد  نانآ  زا  ياهدع  هتشگرب و  ینم  زا  یناریا  جاجح  رتشیب  هک  دش  زاغآ  ینامز  لیـس  درب .
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، لیس دیدش و  ناراب  یلو  دندوب ؛ تشگزاب  لاح  رد  نانآ  زا  ياهدع  هتشگرب و  ینم  زا  یناریا  جاجح  رتشیب  هک  دش  زاغآ  ینامز  لیـس  درب .
اجباج و ار  اهنیـشام  زا  يرایـسب  هک  دوب  دیدش  يدح  هب  زورما  هقباس  مک  لیـس  درک . لتخم  یتاعاس  يارب  ار  هدـنامیقاب  نایجاح  تشگزاب 

لماک فقوت  لیـس و  هدـهاشم  اب  نایجاح ، زا  رفن  نارازه  نینچمه  درک . رارف  وردوخ و  كرت  هب  راداو  قطانم ، یخرب  رد  ار  اهنآ  ناـبحاص 
هب ار  اهنابایخ  دـندوب ، بآ  رد  وناز  ات  اهاج  یخرب  رد  هک  یلاـح  رد  دـندرک و  كرت  ار  يراوس  ياـهوردوخ  اهـسوبوتا و  اـهوردوخ ، همه 

کمک اب  دـندش ، وربور  رطخ  اب  بآ ، ناـیرج  تدـش  تلع  هب  هک  مه  ناـیجاح  زا  یخرب  دـندرک . یط  ناـشتماقا ، لـحم  هب  ندیـسر  دـصق 
، ناشیا نیب  ییاذـغ  داوم  عیزوت  اهنآ و  هب  نداد  هانپ  نایجاح ، زا  یخرب  تاجن  اب  زین  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  دـنتفای . تاجن  رگید  ناـیجاح 

ياهربخ تشاد . همادا  هکم  ياهنابایخ  رد  بشما  رخاوا  ات  لیـس ، یگدنراب و  زا  هدش  لصاح  دـیدش  کیفارت  دـش . میهـس  ریخ  رما  نیا  رد 
ات مک  تسد  زین  ار  هبعک  روداترود  مارحلادجسم و  یعـسم ، هکم ، رهـش  زا  هدش  ریزارـس  ياهبآ  تسا : یکاح  زین  مارحلادجـسم  زا  هدیـسر 

لیس دنداد . همادا  ار  دوخ  فاوط  یعـس و  لیـس ، هب  هجوت  نودب  نایجاح ، زا  يرایـسب   335 ص : جـح 25 ، دـنچ  ره  تفرگ ؛ رب  رد  رتم  مین 
، زین ینم  هقطنم  رد  تسا  یکاح  اـهربخ  یخرب  تخادـنا . راـک  زا  تعاـس  دـنچ  همرکم ، هکم  رد  ار  ناتـسبرع  هارمه  نفلت  هکبـش  نینچمه 

نارئاز زا  يرایـسب  ياریذـپ  لیـس  عوقو  ماگنه  هب  هکم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  درک . وربور  یتالکـشم  اب  ار  هدـنامیقاب  ناـیجاح  لـیس ،
داتس هثعب و  یئارجا  تاماقم  لیـس  عوقو  یپ  رد  دندوب . هدناسر  هثعب  لحم  هب  ار  دوخ  لیـس  ندش  يراج  ناراب و  تدش  زا  هک  دوب  یجراخ 

زا يرایـسب  زا  هثعب  ییارجا  لماوع  ور  نیا  زا  دندش و  جیـسب  ادـخ  هناخ  یجراخ  نارئاز  هب  کمک  يارب  هیقف  ّیلو  هدـنیامن  روتـسد  هب  جـح 
نیا هب  هثعب  تدـعاسم  نایرج  رد  کیدزن  زا  یجراخ  نارئاز  عمج  رد  روضح  اب  يرهـش  ير  ياقآ  دـندرک . ییاریذـپ  هثعب  لحم  رد  نارئاز 

لباقم زا  لیـس  نایرج  تسا . هدش  يراج  نییاپ  هب  اههوک  زارف  زا  یبآرهن  ییوگ  هک  دوب  دیدش  يردـق  هب  ناراب  يراب ، تفرگ . رارق  نارئاز 
ناغمرا هک  يرایسب  يایشا  يال و  لگ و  تشاد و  همادا  ادرف  حبـص  ات  دش و  زاغآ  زورما  رـصع  هکم ) رد  ناریا  هثعب  لحم   ) دباع نسح  لته 

هجاوم لکـشم  اب  ار  ددرت  دوب و  یقاب  نیمز  رب  ناـنچمه  ۀـمّرکملا  ۀّـکم  ۀـبتکم  یلاوح  یعـسم  نوریب  ياـضف  رد  دـعب  اـهزور  اـت  دوب  لـیس 
يرایسب تاراسخ  يراج و  زین  هنیدم  هّدج و  رد  هکم ، رب  هوالع  لیس  هک  دش  مولعم  دعب  ياهزور  رد  هنیدم  ياههمانزور  رابخا  زا  درکیم .

هنیدم لیـس  زا  ابیز  يریواصت  اب  هارمه  یلـصفم  شرازگ  دوخ  هجح ) يذ   14  ) هبنـشود هرامـش  رد  ۀنیدملا  همانزور  تسا . هدش  بجوم  ار 
اما داد . صاصتخا  هنیدم  لیس  رد  دندوب ) هداوناخ  کی  زا  اهنآ  رفن  راهچ  هک   ) رفن هدزای  ندش  هتشک  هب  ار  دوخ  یلصا  ناونع  درک و  پاچ 
نب نرقم  رادید  زا  يریوصت  هنیدم و  لیس  تاراسخ  زا  يرتحورشم  شرازگ  دوخ  هجح ) يذ   15  ) هبنش هس  زور  هرامش  رد  همانزور  نیمه 

بیسآ رفن و  ندش 29  هتشک  زا  همانزور  یلصا  ناونع  نمض  دوخ  لوا  هحفـص  رد  درک و  رـشتنم  هدزلیـس  قطانم  زا  هنیدم  ریما  زیزعلادبع 
336 ص : جح 25 ، زا  يریواصت  شرازگ و  پاچ  نمض  دوخ  هبنشود  زور  هرامش  رد  زین  ظاکع  همانور  داد . ربخ  لیـس  رد  رفن  هدفه  هدید 

ینویسیمک رعاشم  هکم و  لیس  ياهررض  دروآرب  يارب  داد  روتسد  هکم  ریما  زیزعلادبع  نب  دیجملادبع  : » تشون سدقم  رعاشم  هکم و  لیس 
. درک پاچ  دوب ، هدرک  نوگژاو  اًلماک  ار  نآ  لیس  هک  اتویوت  تناو  لیبموتا  کی  زا  ابیز  يریوصت  نینچمه  همانزور  نیا  دوش .» لیکشت 

دوخ روشک  رد  ینابرق  هب  عجار  رهزا  ياملع  ياوتف 

هدرک پاچ  یناـبرق  هب  عجار  رهزا  ياـملع  ياوتف  زا  یهاـتوک  شرازگ  هجح ) يذ  هدزاود  هبنـش   ) دوخ زورما  هرامـش  رد  ۀـنیدملا  هماـنزور 
يده لاومأ  عمج  ةرکف  فیرـشلا  رهزألاب  ءاملعو  رـصم ، یتفم  ۀعمج  یلع  روتکدـلا  ضفر  دـینکیم : هظحالم  ار  نآ  لماک  نتم  هک  تسا 
کلتل مه  ریغ  نم  جوحأ  مه  نم  اهب  ّنأ  رابتعاب  دالبلا  لخاد  نیجاتحملا  یلع  اهعیزوت  ّمث  رـصم  یف  اهحبذ  نییرـصملا و  جاجحلا  حـئابذ ) )

یلع يرج  ءاملعلا  نیب  قافتالا  نأو  ۀفلدزملاو  ینمو  ۀـکمب  نوکی  يدـهلا  ّنأ  یلع  ْتدّـکأ  ۀیعرـشلا  صوصنلا  نأ  ءاملعلا  ربتعاو  حـئابذلا .
یتفم يأر  بلط  ةرکف   2005 - 1 نینثإلا 3 - مارهألا  ۀفیحصب  هل  لاقم  یف  حرط  دق  رصتنم  حالص  يرصملا  یفحـصلا  بتاکلا  ناک  کلذ .

؟ جحلا ناکم  یف  حبذلا  ّمتی  ْنأ  يرورـضلا  نم  لهف  ّجاح  ّلک  یلع  ًابجاو  رحنلا  وأ  يدهلا  ناک  اذإ   » ّهنأ اهدافم  اهیف ، نیدـلا  ءاملع  رـصم و 
دیع ماّیا  لّوأ  : » اًلئاق هترکف  رـصتنم  حرـشو  ۀیرـصملا ؟ یـضارألا  لخاد  يدـهلا  مامتإب  یـضقی  ماظن  عضو  زوجی  الأ  کلذـک  نکی  مل  اذإو 
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قلحلاو حـبذلاو  یمرلا  لمـشت  ءاهقفلا  عمجی  امک  رحنلا  موی  لامعأو  رحنلا  موی  هیلع  قلطی  ًاـضیأ  وهو  تاـفرع  ۀـفقول  یلاـتلا  وه  یحـضألا 
نم کلذ  نع  ببـستی  امو  هسفنب  رحنلاب  موقی  ْنأ  یلع  صرحی  ّجاح  ّلک  ناک  امدـنع  رحنلا - لـکاشم  تداز  امدـنع  ّهنأ  عباـتو  فاوطلاو .»
یلع هسفن  تقولا  یفو  يدـهلا  ۀنـس  یلع  ظافحلا  ۀـیفیک  یف  نورّکفی  ءاملعلا  ذـخأ  ضارمألا - رـشنتو  اهحئاور  حوفت  یتلا  حـئابذلا  فالآ 

هنع ۀباین  ّیلوتت  ۀنیعم  ۀهج  یلإ  لاملا  نم  غلبم  دادـسب  ّجاحلا  مایق  یلإ  اولّـصوت  ءاملعلا  ّنإ  لوقی : یـضمو  جـیجحلا . فالآل  ۀـماعلا  ۀّحـصلا 
قیقحت وه  فدهلا  ناک  اذإ  ّهنأ  نع  رـصتنم  لءاست  و  لودلا . فلتخم  یف  نیملـسملا  ءارقف  یلع  عزوتل  اهلقنو  اهدـیمجت  ّمث  ۀـحیبذلا  بیترت 

مهترداغم لبق  يدهلا  غلبم  دادسب  مهتبلاطم  نییرصملا   337 ص : جح 25 ، جاجحلل  ۀبسنلاب  زوجی  الأ  حئابذلا ...  هذه  نم  نیملـسملا  ةدئاف 
فالآ یلع  اهعیزوت  کلذ  دعب  ّمث  حبذلا  ۀیلمع  ۀعباتم  هرایتخا ، ّمتی  نم  وأ  رهزألا ، فارـشإ  تحت  ۀـنیمأ  ۀـهج  یلوتتو  ۀیرـصملا  یـضارألا 

یلع یـضقن  یّتح ال  اهیف  درو  امک  يّدؤت  نأ  بجی  یتلا  دـبعتلا  رومُأ  نم  يدـهلا  نإ  رـصم : یتفم  لاق  اهیلإ . جوحأ  مه  نیذـلا  نییرـصملا 
نأ ایادهلا  یف  زوجی  ّهنأ ال  رمألا  اذه  یف  ّرقتـسملا  مکحلا  ّنإ  ۀـعمج : روتکدـلا  عباتو  ناکملا . نامزلا و  تایـضتقم  فالتخا  دـنع  اهتمکح 
عم ۀیمالسإلا  ثوحبلا  عمجم  وضع  قبسألا ، رـصم  یتفم  لصاو  دیرف  رـصن  روتکدلا  قّفتاو  ۀفلدزملا . وأ  ینم  وأ  یکملا  مرحلا  جراخ  حبذت 
مه نم  كانه  ّنأ  يوعدب  مهدلب  یف  مهنع  ۀباین  يدهلاب  مایقلل  مهرفس  لبق  جاجحلا  نم  یحاضألا  لاومأ  عمج  زوجی  ّهنأ ال  ًادّکؤم  ۀعمج ،

. ۀکمب جاحلا  حبذی  ْنأ  ضرتفملا  تیقوتلا  سفن  یف  حبذلا  ّمت  ول  یّتح  اهیلإ ، جوحأ 

قیرشت ماّیا  هرابرد  ییاههتکن 

لها یلو  باتفآ . بورغ  ات  تسا  باـتفآ  عولط  زا  ناـبرق  دـیع  زور  رد  هبقع  هرمج  یمر  تقو  هعیـش  ياـهقف  رظن  هب  مینادیم  هک  ناـنچ  . 1
- ّذـش نمّالإ  همه - هک  يروط  هب  تسا ؛ تولخ  اًـلماک  هبقع  هرمج  دـیع  زور  رهظ  زا  دـعب  ور  نیا  زا  تسا . رهظ  اـت  نآ  تقو  دـنالئاق  تنس 

بیان یمر  يارب  دناوتیمن  دشاب ، یمر  هب  رداق  بورغ - ات  حبص  زا  تقو - عومجم  رد  هک  یسک  رگید  يوس  زا  دوب . دنهاوخ  یمر  هب  رداق 
رد هک  نیمه  یناریا  جاّجح  زا  يرایـسب  دوب - هتفاین  هعـسوت  تارمج  هک  هتـشذگ - ياـهلاس  رد  هنافـسأتم  تسین . حیحـص  وا  یمر  دریگب و 
هب نانآ - یمر  اهقف  قافتا  هب  هک  دنتفرگیم  بیان  یمر  يارب  مارحا ، زا  جورخ  ینابرق و  رد  عیرـست  يارب  دندوبن ، یمر  هب  رداق  دـیع  حـبص 
دیع حبـص  لبق  ياهلاس  هک  یناسک  تسا  هتفای  هعـسوت  تارمج  هک  نونکا  هتبلا  تسا . لطاب  دناهدوب - یمر  هب  رداق  رهظ  زا  دعب  هکنیا  لیلد 
یمر دیع  حبص  دوب  هتسناوت  لاسما  هدش و  فرشم  جح  هب  اهلاس  هک  نویناحور  زا  یکی  دننک . یمر  دنتسناوت  لاسما  دنتـشادن ، یمر  تردق 
مدوخ متسناوت  لاسما  اهنت  متفرگیم و  بیان  یمر  يارب  دیع  حبـص  نم  راب ) هد  زا  شیب  دیاش   ) هتـشذگ ياهلاس  لوط  رد  : » تفگیم دنک ،

زا  338 ص : جـح 25 ، کی  چـیه  نیاربانب  تسا . هدوب  یمر  هب  رداق  شدوخ  ًاعطق  دـیع  رـصع  هتـشذگ  ياـهلاس  هک  یلاـح  رد  منک ؛» یمر 
دیع زور  رد  ینابرق  هب  قفوم  فلتخم  لیالد  هب  جاجح  زا  یـشخب  هک  دـتفایم  قاـفتا  ناوارف  . 2 تسین . حیحص  وا  نیـشیپ  ياهلاس  ياهیمر 

ای قلح  هزاجا  ینابرق  زا  لبق  عجارم  اهقف و  زا  يدادعت  رگید  يوس  زا  دنکیم . دراو  یللخ  جح  هب  هن  دراد و  یلاکـشا  هن  نیا  و  دـنوشیمن ،
، ِنادِّلقم ِمارحا  زا  جورخ  رد  عیرست  يارب  اهناوراک  نویناحور  زا  كدنا - دنچره  یخرب - ور ، نیا  زا  دنهدیمن . مارحا  زا  جورخ  ریـصقت و 
رد لودـع  اریز  تساطخ ؛ راک  نیا  هتبلا  هک  دـننک ، لودـع  اهقف  رگید  هب  هلأسم  نیا  رد  دـنناوتیم  هک  دـنهدیم  رکذـت  ناـنآ  هب  هدـع ، نیا 

ناوراک ندرک  ینابرق  هک  دوشیم  هدید  ناوارف  . 3 میرادن . مارحا  زا  جورخ  رد  عیرست  ِنسح  رب  یلیلد  چیه  ًایناث  تسین ، تسرد  اوتف  دراوم 
هشیمه هک  یلاح  رد  دننادیم ؛ ریدم  تیریدم  فعض  هناشن  ار  نآ  مدع  دنروآیم و  باسح  هب  ناوراک  ریدم  يارب  يزایتما  ار  دیع  زور  رد 
رایتخا رد  شاهمه  هک  دراد  يددعتم  لماوع  نادرم - هکلب  و  نانز - ِعقوم  هب  ِندیـسر  تسا و  یمر  رب  فقوتم  ینابرق  اریز  تسین ؛ هنوگنیا 

زور هب  شناوراک  ینابرق  دسرن و  یمر  هب  تقو  هب  دوش و  لطعم  کیفارت  رد  ياهبرجت ، اب  نادراک و  ریدم  اب  ناوراک  اسب  هچ  تسین . ریدـم 
ار نآ  دز و  نماد  دـیابن  ار  مارحا  زا  جورخ  رد  عیرـست  تساک و  دـیاب  مهد  زور  رد  ِینابرق  ِعلو  صرح و  زا  نیاربانب  دوش . لوکوم  مهدزای 

بش دماین . نایم  هب  هفرع  نابرق و  دیع  هب  عجار  ینخـس  ًابیرقت  یگنهرف  ياههمانرب  رد  قیرـشت  مایا  رد  هثعب  ياههمانرب  رد  . 4 تسناد . زایتما 
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دیع زا  درک و  یقالخا  ینارنخـس  يدزی  دشار  مالـسالا  ۀـجح  مه  مهدزاود  بش  دـش و  هدـناوخ  هضور  لیمک و  ياعد  هجح  يذ  مهدزای 
هیلع بلاطوبا  ترـضح  زین  مالـسلا و  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  مالـسا  ناهج  يوناب  گرزب  زا  دشن . هتفگ  ینخـس  نآ  ياهیگنوگچ  نابرق و 
هلمج زا  رگید و  ياهتبـسانم  رد  تسا  بوخ  هچ  دیآیمن . نایم  هب  یمـسا  دوشیمن و  يدای  ًالومعم  بلاطوبا  ناتـسربق  رانک  زج  هب  مالـسلا 
ماگنه تشادهب  تیاعر  رب  هوالع  . 5 دوش . دای  مه  مالـسلا  مهیلع  همئا  ردام  هجیدخ  ترـضح  ادخ و  ربمایپ  راکادف  رای  نیا  زا  زین  ینم  رد 

ِدولآ نوخ  ِرـس  یخرب  هدش  هدـید  ناوارف  درک . دزـشوگ  مه  ار  تساجن   339 ص : جـح 25 ، تراهط و  هلأسم  یناریا  نارئاز  هب  دـیاب  قلح ،
سجن بآ  تارطق  ندیشاپ  اب  مه  ار  نارگید  هکلب  دنتشادن ؛ رس  لماک  ریهطت  هب  یهجوت  دنتسشیم و  بآ  ياهشیش  اب  قلح  زا  سپ  ار  دوخ 

. دندرکیم

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  ندرا  فاقوا  ریزو  رادید 

ير نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  اب  هکم  رد  ناریا  هثعب  لحم  رد  هثعب ، نیا  ياضعا  زا  یضعب  هارمه  ندرا  هثعب  سیئر  فاقوا و  ریزو  بش  هبنش 
هب ار  همه  مالـسا ، تّزع  فرـش و  زا  عافد  يارب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تفگ : رادـید  نیا  رد  يرهـش  ير  ياقآ  دـندرک . رادـید  يرهش 

مینادیم و یبوخ  تیعقوم  ناناملسم  هملک  تدحو  يارب  ار  جح  مسوم  ام  نارگید . تیحیـسم و  اب  تیّدض  يارب  هن  دنکیم ، توعد  داحتا 
همه مه  ناریا  هثعب  تسا .» تدحو  مالـسا ، ناهج  تالکـشم  همه  لح  دـیلک  : » دـندومرفیم دـندرکیم و  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  ینیمخ  ماما 

ندرا رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  هللا  دمحب  تسا . يریخـست  ياقآ  نآ  لوؤسم  هک  دراد  یـشیامه  بهاذـم ، نیب  بیرقت  يارب  هلاس 
لآ هسـسؤم  اب  میناوتیم  ام  دـنربمایپ . لسن  زا  ندرا  ياهتیـصخش  زا  یخرب  تسا و  روشک  ود  یکیدزن  يارب  یتبثم  هتکن  نیا  تسا و  جـیار 

! يرهـش ير  ياقآ  باـنج  تشاد : راـهظا  خـساپ  رد  ندرا  فاـقوا  ریزو  میهد . ماـجنا  یکرتشم  ياـهراک  ندرا  رد  یمالـسإلا  رکفلل  تیبلا 
راعـش فرـص  امـش  نخـس  دنایمالـسا . داّحتا  هدنیامن  هک  یناسک  اب  رادـید  تسا ؛ یگرزب  راختفا  نم  يارب  رادـید  نیا  یمارگ ! نارـضاح 

ام دینکیم . رازگرب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّبح  بهاذـم و  داّحتا  يارب  ییاه  هرگنک  دـیراد و  هجوت  جـح  یلـصا  موهفم  هب  هکلب  تسین ؛
رد هتوم  رد  نآ  هیماتتخا  هسلج  هک  میلیام  مینکیم و  رازگرب  هام  نیا  متفه  تسیب و  رد  ياهسلج  ام  میتسه . لصاوت  داحتا و  جاتحم  ًادیدش 

مایپ ناریا  ربهر  مایپ   340 ص : جح 25 ، تسا . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ام  ّتبحم  نییبت  ام  فده  دشاب و  مالـسلا  هیلع  راّیط  رفعج  دقرم 
ناریا هثعب  امـش . هثعب  زا  مرکـشتم  رایـسب  نم  میتسه . یمالـسا  تما  تدحو  دنمزاین  رگید  نامز  ره  زا  شیب  نامز  نیا  رد  ام  تسا و  یمهم 

رد تسا . روظنم  نآ  زا  رتالاو  یفده  هکلب  تسین ؛ ینعم  یب  کشخ و  کسانم  فرـص  جح  تسا . یعقاو  جح  قّقحت  نازاتـشیپ  فیدر  رد 
، جح فادها  قّقحت  يارب  دنناوتیم  هک  ییاملع  دنتـسرپیم . ار  ادـخ  همه  دـنراد و  روضح  نابز  تغل و  زا 400  شیب  اب  ناناملـسم  تافرع 

هراشا امـش  هک  نانچ  قرغ .» اهنع  فّلخت  نمو  اجن  اهبکر  نم  : » دناتاجن یتشک  تیب  لها  دـنیامن . يراکمه  امـش  اب  دـیاب  دـننک  شـشوک 
بالقنا ربهر  روضح  هب  يو  ناریا ، هب  ندرا  هاش  رفـس  رد  تسام . يارب  یگرزب  راختفا  نیا  تسا و  تیب  لها  هب  بوسنم  ندرا  هاـش  دـیدرک 

. مینک شالت  اهنآ  ققحت  يارب  دـیاب  هک  میراد  یکرتشم  فادـها  میتسه و  دـسج  کی  دـننام  همه  ام  تسا . راختفا  هیام  ام  يارب  هک  دیـسر 
، دراد تسود  ار  تیب  لها  هک  ره  ام  تسا . تیب  لها  ّتبحم  ام  كارتشا  هطقن  و  مالـسا ، نامه  اـم  ِتیموق  تشاذـگ . راـنک  ار  تیموق  دـیاب 

نم دنک و  تکرش  ام  گرزب  هرگنک  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  مراودیما  مینمشد . دشاب ، نمـشد  نانآ  اب  سک  ره  اب  میرادیم و  تسود 
هربـقم رد  نآ  هیماـتتخا  هسلج  هک  تسا  مالـسا  ناـهج  رد  ییاـمهدرگ  نیلوا  نیا  منکیم . توعد  نآ  رد  تکرـش  يارب  امـش  زا  اـج  نیمه 

ص: جح 25 ، درک . داریا  ندرا  نویزیولت  رد  شخپ  يارب  ینانخـس  يرهـش  ير  ياقآ  رادـید ، نیا  نایاپ  رد  تسا . مالـسلا  هیلع  راّیط  رفعج 
341

هجح يذ  هبنشکی 13 
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هراشا

1383 / 11 / 4

هثعب یگنهامه  ياروش  هسلج  نیموس 

تارـضح روضح  اب  زین  فلتخم و  ياهتمـسق  نالوؤسم  نانواعم و  روضح  اب  هثعب  یگنهامه  ياروش  هسلج  نیمراهچ  هبنـشکی  زورما  حـبص 
ناریا ریفس  یقداص  یناهرز ، نایاقآ : تارضح  زین  يرتخا و  يریخـست ، يرویغ ، يدوعـسم ، یمیرک ، ینیما ، نایاقآ : مالـسا  ججح  تایآ و 

.2 رعاشم ؛ ياههمانرب  یباـیزرا  . 1 دـش : ثحب  لیـصفت  هب  عوضوم  ود  هرابرد  رازگرب و  هّدـج  رد  ناریا  لوسنکرـس  يودـهم  ضاـیر و  رد 
نیا رب  هسلج  نیا  رد  دـنداد . شرازگ  عوضوم  ود  ره  يارب  دوخ  تیلوؤسم  هطیح  رد  نـالوؤسم  زا  مادـک  ره  و  دـعب . هنیدـم  عطقم  لـئاسم 

هب يربـهر  ماـیپ  عیزوت  يارب  یبوخ  تصرف  ةاـشُم  قیرط  صوـصخ  هب  رعـشم  هب  تاـفرع  زا  تشگرب  ریـسم  تاـفرع و  هک  دـش  دـیکأت  هتکن 
عیزوت ذـغاک  يور  نابز  هد  هب  يربهر  مایپ  هک  داد  شرازگ  نایربکا  ياقآ  هثعب  للملا  نیب  نواـعم  زین  تسا . جاّـجح  نیب  فلتخم  ياـهنابز 
یسراف همجرت  . 1 دـش : ررقم  زین  دـش . عیزوت  تافرع  ینم و  رد  يدیـس  دودـح 800  همجرت و  ناـبز  هد  زا  شیب  هب  يد  یـس  يور  دـش و 

يارب ار  میهافم  یخرب  اعد  يانثا  رد  اعد  هدـنناوخ   342 ص : جـح 25 ، دریگ و  رارق  مدرم  رایتخا  رد  مه  سی  لآ  لیمک و  هفرع ، ياـهاعد 
.3 دنهدن . راعش  تئارب  مسارم  تشگرب  تفر و  ریـسم  رد  جاجح  هک  دوش  هداد  رکذت  اهناوراک  ناریدم  هب  . 2 دنک . وگزاب  یسراف  هب  مدرم 

تلود تاقییضت  عیقب و  لکشم  يارب  . 4 دوشب . يرکف  هفرع  ياعد  تئارب و  ماـگنه  هیکرت  نارئاز  يوگ  دـنلب  تمحازم  زا  يریگولج  يارب 
. دوشب یساسا  يرکف  ناتسبرع ،

رعاشم رد  جح  یکشزپ  تأیه  درکلمع 

هب لماک  تمالـس  رد  یناریا  نارئاز  مامت  هکم ، رد  لیـس  عوقو  زین  قیرـشت و  مایا  ندنارذگ  زا  سپ  : » تفگ جح  یکـشزپ  تأیه  تسرپرس 
ناوراک بلاق  رد  یناریا  رامیب  رئاز  دودح 200  تفگ : ناراگنربخ  هب  هثعب  يربخ  داتس  رد  هبنشکی  زور  ییایض  نیـسح  رتکد  دنربیم .» رس 

هتـشاد یناریا  نارئاز  ریم  گرم و  زا  يریگـشیپ  رد  یمهم  رایـسب  شقن  ناوراک  نیا  دـنداد . ماجنا  ار  دوخ  جـح  لاـمعا  يرارطـضا  فوقو 
تسا و هدوب  یبلق  ضارما  نس و  تلوهک  لیلد  هب  مه  نآ  رفن ، جـنپ  زورما  هب  ات  لاسما  ِجـح  مایا  رد  یناریا  نارئاز  ریم  گرم و  رامآ  تسا .
هک 55 دندرک  تیزیو  تافرع  ینم و  رد  ار  رفن  رازه و 700  هن  یناریا  ناکشزپ  دوب . دروم  هدزون  هباشم  تدم  رد  هتشذگ  لاس  رد  مقر  نیا 
: تفگ جح  مایا  رد  یـسفنت  ياهیرامیب  هب  یناریا  نارئاز  يالتبا  تلع  هرابرد  ییایـض  رتکد  دوب . یـسفنت  ياهیرامیب  هب  طوبرم  اهنآ  دـصرد 
. میاهدرک زاغآ  ار  ياهدرتسگ  یتاقیقحت  حرط  ناتـسبرع  تلود  یگنهامه  اب  لاسما  یلو  تسا ، هتخانـشان  ام  يارب  هلأسم  نیا  تلع  نونکات 

ساسا رب  دوشیم . يریگهنومن  یناریا  نارئاز  زا  ناتـسبرع  زا  تشگزاب  ماگنه  زین  تماقا و  مایا  رفـس ، زا  لبق  هلحرم : هس  رد  حرط  نیارباـنب 
ناـمرد زین  نارئاز و  مازعا  زا  لــبق   343 ص : جـح 25 ، تانیاعم  هک  تسا  کشزپ  کـی  ناوراـک  ره  لـخاد  رد  ناوراـک » کـشزپ   » حرط
ناریدم هدهع  هب  ناکشزپ  نیا  باختنا  دنتسه . تیلاعف  هب  لوغـشم  اهناوراک  رد  کشزپ  نونکا 530  مه  تسوا . هدهع  هب  نارئاز  یتامدـقم 

، هسدـقم رعاشم  هنیدـم و  هکم ، ياهرهـش  رد  یکـشزپ  تأیه  دـسرب . یکـشزپ  تأیه  دـییأت  هب  دـیاب  اهنآ  تیحالـص  یلو  تسا ، اـهناوراک 
رد هام  يد  مهدراهچ  زا  هنیدم و  رد  هام  يد  متفه  زا  اهناتسرامیب  نیا  دوب . تیلاعف  هدامآ  نارئاز  دورو  زور  زا  هک  درک  رئاد  ییاهناتسرامیب 
قلح شوگ و  مشچ ، یلخاد ، بلق ، يدپوترا ، یحارج  لماش  یصصخت  ياهکینیلک  اهناتـسرامیب و  نیا  رد  دندرک . زاغآ  ار  دوخ  راک  هکم 
یس یس  نادرم و  نانز و  سناژروا  شخب  ود  تسا . یکـشزپنادند  کینیلک  يژولویدار و  هاگـشیامزآ ، هب  زهجم  زین  رئاد و  نانز  ینیب و  و 
. تسا شیازفا  لباق  تخت  داتشه  ات  هک  دراد  باوختخت  هنیدم 53  هکم و  رهش  رد  اهناتسرامیب  نیا  تسا . رئاد  اهناتسرامیب  نیا  رد  زین  وی 
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83 / 11 خیرات 3 / ات  جح  یکشزپ  تأیه  يرامآ  درکلمع 

یـصصخت 21108 تیزیو  درکلمع : لک  عمج  یکینیلکاراپ 12813  تامدخ  يرتسب 123  رامیب  یـصصخت 9748  تیزیو  تافرع : ینم و 
یکینیلکاراپ 34575 تامدخ  يرتسب 512  رامیب 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  امیس  ادص و  یمازعا  هورگ  رادید 

یناسر عالطا  هیقف ، ّیلو  هدنیامن  رادید  نیا  رد  دندرک . رادید  هیقف  ّیلو  هدنیامن  اب  امیس  ادص و  یمازعا  هورگ  هبنـشکی  زورما  رهظ  زا  شیپ 
جح اب  ار  جح  فلتخم  داعبا  دنراد  هفیظو  امیس  ادص و  هلمج  زا  مالـسا  ناهج  ياههناسر  تفگ : دناوخ و  ساسح  مهم و  رایـسب  ار  جح  رد 

ربخاب رگیدکی  تالکـشم  زا  جـح  مایا  رد  قیقد  یناسر  عالطا  اب  یمالـسا  تما  دـننک . نییبت  حیحـص  قیقد و  یناسر  عالطا   344 ص : ، 25
جح دنریگیم . رارق  دتفایم  قافتا  رـضاح  رـصع  رد  ای  هداد و  يور  مالـسا  خیرات  رد  هک  ییاهدادیور  اههدـیدپ و  نایرج  رد  دـنوشیم و 

ار یمارگ  ربمایپ  رابخا  راثآ و  جـح  رد  ناهج  طاقن  یماـمت  زا  هک  تسا  نیا  جـح  ياـهتمکح  زا  یکی  تسا . يویند  ینید و  هفـسلف  ياراد 
دراد و یمالسا  تما  يارب  يریذپان  نایاپ  ياهسرد  جح  دریگ . رارق  مدرم  هجوت  دروم  نیفیرش  نیمرح  هب  طوبرم  لئاسم  دنونشب و  دننیبب و 

یمالسا نانمـشد  هک  یطیارـش  رد  دنک . نییبت  ار  جح  فلتخم  يایاوز  داعبا و  دیاب  قیقد  حیحـص و  يزیر  همانرب  هعلاطم و  اب  امیـس  ادص و 
فرـشت يارب  تالیهـست  داجیا  مجاهت  نیا  اب  هلباقم  يارب  تامادقا  نیرتهب  زا  یکی  دناهداد ، رارق  دوخ  راک  روتـسد  رد  ار  ناناوج  هب  همجه 

تبحم يایمیک  هب  یبایتسد  هار  یجاح  جح  مسارم  يرازگرب  اب  دهدیم و  ناشن  ار  ندش  ادخ  قشاع  هار  جـح  تسا . جـح  هب  ناناوج  رتشیب 
يدام ذـئاذل  زا  نتـساک  مادـقا  نیا  مایپ  تسا . نامزمه  مارحا  تامرحم  زا  يرود  اب  جـح  مدـق  نیتسخن  ناونع  هب  مارحا  دـنکیم . هبرجت  ار 

. دیسر لامک  هب  ناوتیمن  يرورپ  نت  اب  درادن و  یهارمه  یهاوخ  ادخ  اب  یبلطتحار  تسا . يونعم  ذئاذل  هب  ندیسر  يارب 

هنومن نویناحور  زا  ینادردق 

زا نت  دـصکی  زا  شیب  یناهرز و  دـمحا  ياقآ  يرهـش و  ير  ياقآ  روضح  اـب  جح 25  هنومن  نویناحور  زا  ینادردـق  مسارم  بش  هبنـشکی 
رد نویناحور  روما  تنواـعم  حرط  ندرک  یباـیزرا  تبثم  نمـض  يرهـش  ير  ياـقآ  مسارم  نیا  رد  دـش . رازگرب  اـهناوراک  رترب  نویناـحور 
اب نانآ  کیدزن  یمیمـص و  طابترا  زا  دومن و  رکـشت  اهناوراک  نویناحور  هناصلاخ  هناملاع و  ياهـشالت  زا  هنومن ، نویناـحور  زا  ینادردـق 

345 ص : جح 25 ، کمک  لئاسو  زا  هدافتسا  نابطاخم و  حطـس  اب  طوبرم  ياهـشزومآ  یگنهامه  اهناوراک ، ناریدم  اب  یگنهامه  جاجح ،
اب ات  تساوخ  نویناحور  روما  تنواعم  زا  همادا ، رد  هیقف  ّیلو  هدـنیامن  درب . مان  ناوراک  یناحور  کی  تیقفوم  لماوع  ناونع  هب  یـشزومآ ،

هزوح حطس و  جاجح ، یسانشناور  رد  یـسانشبطاخم  ياههرود  يرازگرب  یـشزومآ و  کمک  لئاسو  تیوقت  هرابرد  عماج  یحرط  هئارا 
هثعب نویناحور  روما  نواـعم  روبزم  مسارم  رد  دنـشخب . اـقترا  مارحلا  هللا  تیب  جاـجح  هب  رتشیب  تمدـخ  تهج  رد  ار  تنواـعم  نیا  تیلاـعف 

، لاسما جح  بولطم  يرازگرب  مارحلا و  هللا  تیب  جاجح  هب  تمدخ  رد  اهناوراک  نویناحور  هتـسیاش  تامدخ  تامحز و  زا  ینادردق  نمض 
نیمه نایم  زا  هنومن  نویناحور  دوزفا : تسا ، حرط  نیا  يارجا  موس  لاس  لاسما  هکنیا  هب  هراشا  اب  يو  تخادرپ . حرط  نیا  فادها  حرش  هب 
نیطبار دراوم ، یخرب  رد  دـنوشیم و  نویناحور  روما  تنواـعم  یملع  ياـههتیمک  بذـج  زین  يدادـعت  دـنوشیم . یفرعم  باـختنا و  عمج 

رفن رازه  رمتعم و 300  رفن  رازه   600 یجاح ، رفن  رازه  دـص  دودـح  لاس  ره  دـندرگیم . باختنا  عمج  نیمه  نایم  زا  زین  هدـنیآ  ياهلاس 
ناکیدزن هداوناخ و  ياضعا  زا  رفن  جنپ  ینویلیم ، کی  عمج  نیا  زا  رفن  کی  ره  يازا  هب  طسوتم  روط  هب  رگا  میراد و  تابتع  هیروس و  رئاز 

نیا ریثات  تحت  یعون  هب  روشک  تیعمج  زا  رفن  نویلیم  شـش  دودـح  لاس  ره  عومجم  رد  دنـشاب ، اهرفـس  نیا  ریثأت  تحت  نانآ  نایانـشآ  و 
هوالع هدوب و  یمالـسا  فراعم  عماج  هک  دوش  یحارط  ياهنوگ  هب  جـح  یگنهرف  ياههمانرب  رگا  تهج  نیمه  هب  دـنریگیم . رارق  اههمانرب 
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نیا شـشوپ  تحت  روشک  لـک  تیعمج  لاـس ، هد  لوـط  رد  دـشاب ، زین  ینید  فراـعم  يزومآزاـب  لـماش  کـسانم ، ماـکحا و  شزوـمآ  رب 
رد هک  تسا  نینچ  نیا  تسا و  هدیـسر  جح  يزیرهمانرب  ياروش  بیوصت  هب  هنومن  یناحور  باختنا  دیدج  هویـش  دنریگیم . رارق  اههمانرب 
هب باختنا و  رفن   106 ناوراک ، نیعم  یناـحور و  رفن  نیب 1200  زا  لاسما  دوشیم . باختنا  رفن  کی  یناحور  رفن  دـصکی  ره  زا  لاـس  ره 

حول اهنآ  هب  دـنوشیم و  هدـیزگرب  تازایتما  ترثک  هب  هجوت  اب  رفن  هدزاود  تیاـهن  رد  رفن  نیا 106  نیب  زا  هک  دـناهدش  توعد  هسلج  نیا 
346 ص : جح 25 ، دوشیم . اطعا  هزیاج  ریدقت و 

هجح يذ  هبنشود 14 

هراشا

1383 / 11 / 5

یناریا نارئاز  تشگزاب  عورش  میظعت  اب  دندمآ  نایجاح 

زا یناریا  نارئاز  تشگزاب  ياـهزاورپ  بش  هبنـشود  زا  : » درک مـالعا  ناراـگنربخ  هب  همرکم  هکم  رد  ناریا  تراـیز  جـح و  ناـمزاس  سیئر 
هیلع هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رهش  هرونم ، هنیدم  راپسهر  نیمز  قیرط  زا  نامزمه  روط  هب  زین  دعب  هنیدم  نارئاز  دوشیم و  زاغآ  هدج  هاگدورف 

رـصع یلو  ترـضح  هاگـشیپ  هب  يراج  لاس  جـح  زیمآتیقفوم  يرازگرب  کیربت  اب  تراـیز  جـح و  ناـمزاس  سیئر  دـش .» دـنهاوخ  هلآ  و 
نامزاس يدوعس  ناتسبرع  ناریا و  رد  یمیهاربا  جح  يرازگرب  هار  رد  هک  یناسک  مامت  زا  ناریا ، گرزب  تلم  يربهر و  مظعم  ماقم  جع ،) )

. درک ینادردق  دناهداد  يرای  ار  ترایز  جح و 

هدج هاگدورف  زا  تشگزاب  هرابرد  هکم  داتس  ياههیصوت 

ربارب . 1 درک : هیـصوت  لیذ  حرـش  هب  ار  یتاکن  روشک  هب  تعجارم  ماگنه  هدـج  هاگدورف  رد  اـهناوراک  روضح  دروم  رد  همرکم  هکم  داـتس 
شـش هدج  هاگدورف  رد  نارئاز  روضح   347 ص : جح 25 ، نامز  يدوعـس ، ییامیپاوه  یمالـسا و  يروهمج  ییامیپاوه  ياهتکرـش  مالعا 
يایشا لاوما و  زا  نارئاز  . 2 دنوش . رـضاح  هاگدورف  رد  ررقم  تعاس  سأر  اهناوراک  ناریدم  تسا  هتـسیاش  اذل  تسا ، زاورپ  زا  لبق  تعاس 

هیلک هکم  رد  نامتخاس  كرت  زا  لبق  مرتحم  ناریدـم  . 3 دـننک . تبقارم  کچوک  كاس  لیابوم و  نیبرود و  هاگدورف  رد  ًاـصوصخم  دوخ 
رد يزیچ  هک  دـننک  تقد  هدـج ، رد  سوبوتا  زا  ندـش  هدایپ  ماگنه  نینچمه  دـنامن . اج  نارئاز  لئاسو  اـنایحا  اـت  دـنیامن  ینیبزاـب  ار  اـهقاتا 

. دوش يراددوخ  ًادج  زاورپ  نامز  رد  هاگدورف  رد  اهنآ  نتـشاذگاج  یفاضا و  ییاذغ  داوم  ندروآ  هارمه  زا  . 4 دشاب . هدنامن  یقاب  سوبوتا 
. دنوشن ادج  ناوراک  زا  دننک  یعس  هاگدورف  رد  نارئاز  . 5 دش . دهاوخ  ناریدم  میدقت  هاگدورف  رد  اذغ  هدعو  کی  هلاوح  تسا  یهیدب 

هّکم داتس  تاکرادت 

زاین دروم  هک  ییاهزیچ  مامت  اهنآ و  ییاذـغ  هیلوا  داوم  هرونم ، هنیدـم  همرکم و  هکم  هب  فرـشت  مایا  رد  یناریا  زیزع  نارئاز  یفرـصم  مالقا 
هراب نیا  رد  همرکم  هکم  داتـس  تاکرادـت  نواعم  اـهنت ، یبیبح  دـیمح  دوشیم . هیهت  هلاـس  کـی  يزیر  هماـنرب  کـی  اـب  تسا ، یناریا  راوز 

يربهر و مظعم  ماقم  هثعب  زا  یناگدنیامن  روضح  اب  جح  تاکرادت  دـیرخ  مان  هب  ینویـسیمک  جـح  تایلمع  مامتا  زا  دـعب  هلـصافالب  تفگ :
دروم مالقا  كرادت  هیذغت و  تشادهب و  رما  ناصـصختم  رظن  اب  ییاذغ  همانرب  نیودت  نآ  راک  هک  دوشیم  لیکـشت  ترایز  جح و  نامزاس 
تیفیک زا  تسه  رگا  ای  تسین و  ناتـسبرع  رد  ای  هک  ییاهالاک  . 1 دنوشیم : میسقت  هتـسد  هس  هب  ام  مالقا  تسا . هدنیآ  لاس  جح  يارب  زاین 
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يرادـیرخ ناریا  رد  اـهنآ  يوس  زا  دریگیم ، رارق  اـهناوراک  ناریدـم  راـیتخا  رد  هک  يراـبتعا  اـب  اـهالاک  نیا  هک  تسین  رادروـخرب  یبوـخ 
يزرا هاوخنت   348 ص : جـح 25 ، لحم  زا  هک  غرم ، مخت  هویم و  تاجیزبس ، نان ، لثم  دـنراد ، هنازور  فرـصم  هک  ییاهالاک  . 2 دوشیم .

، هرک یهام ، غرم ، هلیف  غرم ، مینکیم . نییعت  ار  دادرارق  فرط  ياهتکرش  هصقانم ، ماجنا  اب  ام  هک  یساسا  ياهالاک  . 3 دنوشیم . يرادیرخ 
ود تفگ : یناریا  جاجح  یفرـصم  تشوگ  دروم  رد  اهنت  یبیبح  دـنراد . رارق  هورگ  نیا  هرمز  رد  نغور  هباـشون و  هویمبآ ، جـنرب ، تاـینبل ،

راتـشک و دادعت  رظن  دروم  تکرـش  اب  داد  رارق  دـقع  زا  سپ  دـنکیم و  هدافتـسا  يدنفـسوگ  مرگ  تشوگ  زا  جـح  نامزاس  هک  تسا  لاس 
ناریدم رایتخا  رد  فرصم  هلاوح  نارئاز ، یفرـصم  داوم  نازیم  ساسا  رب  مینکیم . مالعا  نآ  هب  لبق  زا  ار  زور  ره  رظن  دروم  تشوگ  نازیم 

هب ار  مالقا  عیزوت  قطانم  دـننک . مادـقا  دوخ  ياهالاک  تفاـیرد  هب  هنیدـم  هکم و  رد  تماـقا  زور  ات 30  یط 28  ات  دریگیم  رارق  اـهناوراک 
هلیف غرم ،  ) الاک ملق  جـنپ  هک  میعنت  عراش  . 2 دوشیم . عیزوت  نآ  رد  الاک  ملق  هدـجه  هک  تاکرادـت  رابنا  . 1 دنوشیم : میسقت  هتـسد  راهچ 

( رینپ هباشون و  بآ ،  ) اهناوراک زاین  دروم  مالقا  زا  ملق  هس  هک  یـسیمشلا  ياهرابنا  . 3 دوشیم . عیزوت  نآ  رد  تشوگ ) هرک و  یهاـم ، غرم ،
اب اهنت  یبیبح  دوشیم . لیوحت  اهناوراک  هب  هکم  رهـش  هطقن  راهچ  رد  هک  تاـینبل  . 4 دوشیم . هداد  رارق  اهناوراک  رایتخا  رد  ناـکم  نیا  رد 

، رهش لخاد  هب  یلیرت  دورو  تیعونمم  هلمج  زا  یکیفارت  صاخ  نیناوق  تیعمج و  ماحدزا  مایا  نیا  رد  هلاس  ره  تفگ : قیرشت  مایا  هب  هراشا 
ياهزور رد  تاینبل  صوصخب  عیزوت  ياهلحم  رییغت  هلمج  زا  فلتخم  ياههویـش  هب  مینکیم  یعـس  اما  دـنکیم ؛ هجاوم  یتالکـشم  اب  ار  ام 

داتفه ات   65 داتفا . مه  لاسما  قافتا ، نیا  هک  مینک  عفترم  ار  لکشم  هکم ، جراخ  هب  اهلحم  نیا  لاقتنا  هجحيذ و  مهدزیس  متـشه و  متفه و 
اب ات  هدش  یعس  یلو  دراد ، يدیدش  کیفارت  تسا و  ینم  تافرع و  ریسم  مه  هقطنم  نیا  دنتـسه و  رقتـسم  هیزیزع  رد  یناریا  نارئاز  دصرد 

جـح 25، دـناهدرکن . ساسحا  يدوبمک  یناریا  نارئاز  هللاءاشنا  مینک و  مک  ار  الاک  عیزوت  لکـشم  اهناوراک  ناریدـم  اب  یگنهاـمه  داـجیا 
رایـسب شیازفا  لیلد  هب  زیزع  راوز  هب  تامدخ  هئارا  تفگ : دناوخ و  راوشد  مایا  نیا  رد  ار  نارئاز  هب  یهد  سیورـس  اهنت ، یبیبح   349 ص :

تخس دنکیم ، لامعا  هکم  سیلپ  هک  یکیفارت  صاخ  تاررقم  دوجو  رهش و  ندش  غولـش  جوا ، هطقن  هب  ندیـسر  نارئاز و  دادعت  عیرـس  و 
فده نیا  هب  ندیسر  هتبلا  هک  دنوشن  هجاوم  یلکـشم  دوبمک و  اب  غولـش  مایا  رد  یتح  ام  نانطومه  میدرک  یعـس  دوجو  مامت  اب  ام  تسا و 

. درک رکشت  همه  زا  دیاب  تباب  نیا  زا  هک  دبلطیم  ار  اهناوراک  مرتحم  ناریدم  هلمج  زا  لماوع  همه  یگنهامه  شالت و 

مسیرورت اب  هزرابم  یللملا  نیب  سنارفنک  نابزیم  ناتسبرع ،

دهف کلم  طیحملا ، یتنرتنیا  هاگیاپ  شرازگ  هب  دوب .» دهاوخ  مسیرورت  اب  هزرابم  یللملا  نیب  سنارفنک  نابزیم  ناتـسبرع  : » داد ربخ  طیحملا 
هیروف هام  مسیرورت  اب  هزراـبم  یللملا  نیب  سنارفنک  : » دـندرک مـالعا  روشک  نیا  دـهعیلو  هللادـبع ، ریما  ناتـسبرع و  هاـشداپ  زیزعلادـبع ، نب 

«. دوشیم رازگرب  ناتسبرع  رد  هدنیآ 

هدج رد  مالسا  ناهج  نارکفتم  تسشن 

. دمآ دنهاوخ  مهدرگ  یتسشن  رد  يدوز  هب  مالـسا  ناهج  نارکفتم  دش ، رـشتنم  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  يوس  زا  هک  ياهینایب  ساسا  رب 
ثحب و هب  مالـسا  ناهج  ياملع  دـش ، دـهاوخ  رازگرب  هدـج  رد  هک  سنارفنک  نیا  رد  ندـنل - پاچ  طسوألا - قرـشلا  همانزور  شرازگ  هب 

سنارفنک نامزاس  هیناـیب  رد  تخادرپ . دـنهاوخ  تدـحو  داـجیا  تالکـشم و  يارب  بساـنم  یلح  هار  نانامـسلم و  لـئاسم  هراـبرد  هعلاـطم 
تسا راودیما  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  دش . دهاوخ  يدیماان  سای و  زا  مالـسا  ناهج  ییاهر  ثعاب  مهم  مادقا  نیا  تسا : هدمآ  یمالـسا 

. دشاب یمالسا  للم  نیب  یگتسبمه  هار  رد  یفطع  هطقن  تسشن  نیا  هک 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  نآرق  نایراق  ناظفاح و  رادید 
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مومع يارب  ترورض  کی  ار  میرک  نآرق  زا  رتشیب  يریگهرهب  جح ، هب  یمازعا  ناظفاح  نایراق و  رادید  رد  هبنشود  زورما  هیقف  ّیلو  هدنیامن 
ریزو یعماج  دجسم  ياقآ  هک  رادید  نیا  رد  يرهش  ير  ياقآ  دناوخ . ینآرق  روما  ناراکردنا  تسد  هژیو  هب  یمالـسا  عماوج  ناناملـسم و 
سک ره  دوزفا : يراج  لاس  جـح  رد  هثعب  یگنهرف  ياههمانرب  رد  يروحم  نآرق  هب  هراشا  اب  تشاد ، روضح  زین  یمالـسا  داشرا  گنهرف و 

ره هفیظو  نیرتمک  تسا . یبتارم  ياراد  نآرق  مهف  دـهد . شرتسگ  مئاد  نآرق  هب  ار  دوخ  تفرعم  هک  دـنک  هجوت  دـیاب  دراد ، سنا  نآرق  اب 
تاراشا دوش . افتکا  هلحرم  نیا  هب  دیابن  اما  تسا ، ینامسآ  باتک  نیا  رهاوظ  زا  يریگهرهب  يرهاظ و  میهافم  ظافلا و  اب  ییانـشآ  ناملـسم 

میرک نآرق  تاراشا  دـنباییم . یهاـگآ  یهلا  ياـیبنا  نآرق  قیاـقح  زا  دـنریگیم و  هرهب  اـیلوا  نآرق  فیاـطل  زا  تسا ، صاوخ  يارب  نآرق 
هشیر میرک  نآرق  رد  ار  تایاور  زا  يرایسب  ناوتیم  نآرق  تایآ  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  شیامرف  اب  ییانشآ  اب  تسا و  تیمها  اب  رایـسب 

اب هیقف  یلو  هدـنیامن  دنـسریم . هاگیاج  نیا  هب  ایلوا  ببـس  نیا  هب  تسا و  مزال  ینعم  ملاع  اب  طابترا  نآرق  فیاطل  كرد  يارب  درک . یباـی 
نآرق اب  سنا  یحو و  نیمزرـس  تکرب  هب  هک  درک  يراودیما  زاربا  یهلا  تایآ  رد  رتشیب  هچ  ره  ربدـت  هب  نآرق  ناظفاح  نایراق و  هب  هیـصوت 

. دبای شرتسگ  میرک  نآرق  زا  رتشیب  يریگهرهب  تخانش و  كرد و  مهف ،

هثعب یمومع  ياههمانرب  عورش 

هثعب رد  یناریا  جاجح  زا  يدایز  رامـش  زورما  دـش . عورـش  زورما  هثعب  یمومع  ینارنخـس  ياههمانرب  رعاشم ، زا  جاـجح  تشگزاـب  زا  سپ 
ارف شوگ  یتئارق  مالـسإلا  ۀجح  میرک  نآرق  زا  ییاهـسرد  هب  دـندمآ و   351 ص : جـح 25 ، مه  درگ  همرکم  هکم  رد  يربهر  مظعم  ماـقم 

نیرتـالاب و ناونع  هب  ار  نآرق  زیزع ، دـنوادخ  تفگ : یتئارق  مالـسإلا  ۀـجح  میرک ، نآرق  زا  یتاـیآ  توـالت  زا  سپ  مسارم  نیا  رد  دـنداد .
يراگتسر تداعس و  يارب  ار  هجح  يذ  هام  اههام ، نیرتهب  هبعک و  ناکم  نیرتهب  تافرع و  ردق و  ياهبـش  اهبـش ، نیرتهب  رد  باتک  نیرتهب 

هدـنیآ رد  میاهدرک و  هچ  اهیبوخ  نیا  مامت  لباقم  رد  ام  هک  دنـشیدنیب : دوخ  تولخ  رد  دـیاب  جاجح  تسا . هداد  رارق  وا  رایتخا  رد  ناـسنا ،
ملاع رد  یهلا  تمعن  نارازه  اهدـص و  هکلب  تسین ؛ تمعن  کی  اهنت  تمعن ، کی  دوزفا : یهلا  تامعن  ندرمـشرب  اب  يو  درک ؟ میهاوخ  هچ 

يذ تکربرپ  هام  رد  هک  تسا  دـنوادخ  تمعن  نارازه  هعومجم  جـح  دـنک و  هولج  ناسنا  یگدـنز  رد  تمعن  نآ  ات  تسا  هداد  خر  تقلخ 
زا سپ  ادخ  هناخ  رئاز  دنک . يرادهگن  یبوخ  هب  ایادـه  زا  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  مسر  دوشیم و  هیدـه  یحو  نیمزرـس  رد  یجاح  هب  هجح 

دنوادـخ راـیتخا  رد  لـماک  روط  هب  ار  دوخ  ناـهانگ ، زا  ندـش  كاـپ  تین  اـب  درذـگیم و  زیچ  همه  زا  دوخ ، ياتـسور  رهـش و  زا  ترجه 
. دنک يرادهگن  یبوخ  هب  یحو ، نیمزرس  رد  دوخ  ياههتخودنا  زا  دیاب  یجاح  تسا و  ندنام  یجاح  یجاح ، يارب  مهم  دراذگیم و 

رلب نوراش و  شوب ، یمر 

شرازگ هب  دندیشیدنایم . رلب  نوراش و  شوب ، هب  ناطیش ، دامن  يوس  هب  گنس  باترپ  ماگنه  تارمج ، یمر  مسارم  رد  جاجح  زا  يرایـسب 
روهمج سیئر  شوب  ویلبد  جرج  هب  ناطیـش ، دامن  هب  گنـس  باترپ  ماگنه  دـندرک  مالعا  جاجح  زا  يرایـسب  سرپ ، دتیـشوسآ  يرازگربخ 

«1 . » دندیشیدنایم سیلگنا  ریزو  تسخن  رلب  ینوت  لیئارسا و  ریزو  تسخن  نوراش  لیرآ  اکیرمآ ،

اهناوراک زا  هاتوک  ياهربخ 

رومأم ار  داوساب  دارفا  ناـناوج و  ناوراـک ، یکـشزپ  تالکـشم  ندرک  مک  يارب  ناوراک 10106  کشزپ  نسم : دارفا  اـب  ناـناوج  یهارمه 
نیا ياضعا  دوشیم . ماجنا  یبلاج  مادقا  ناوراک 31817  رد  نآرق : متخ  دننک . یهارمه  ار  داوس  یب  نسم و  رئاز  دنچ  مادـک  ره  هک  هدرک 

: تقرس مه  زاب  تسا . هدش  ماجنا  یهباشم  مادقا  مه  ناوراک 19406  رد  دننکیم . متخ  ار  میرک  نآرق  مارحلا  دجـسم  رد  بش  ره  ناوراک 
صوصخ رد  نارئاز  هب  ناوراک  ناریدم  يوس  زا  مزال  ياهشرافس  دبلطیم  مه  زاب  هک  هدش  شرازگ  ناوراک  تشه  رد  تقرس  هرقف  تشه 
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ناوراک نیا  رد  دوشیم . ماـجنا  يداـیز  یگنهرف  ياـهراک  ناوراک 13316  رد  یگنهرف : ياـههمانرب  دریگ . تروص  هناریگـشیپ  تامادـقا 
ادها ریدغ ) دیعـس  دیع   ) هعمج زور  رد  ناگدنرب  زیاوج  تسا  رارق  هک  دـش  ماجنا  ماکحا  جـح و  کسانم  هرابرد  یتاقباسم  مازعا ، زا  شیپ 

حبص هد  ات  هن  تعاس  هک  هدش  میظنت  نارهاوخ  هلیـسو  هب  زور  ره  رد  نآرق  ءزج  کی  تئارق  يارب  ياهمانرب  نینچمه  ناوراک  نیا  رد  دوش .
يارب الط  نادوان  لباقم  رد  ياهسلج  زین  زور  ره  دادـماب   4 ات 30 /  3 تعاس 30 / هتبلا  تسا . هتفرگ  رارق  مه  لابقتـسا  دروم  دوشیم و  ارجا 

. دوش هدناوخ  نآرق  ءزج  کی  تعاس  کی  تدم  رد  ات  تسا  رئاد  ناوراک  نیا  ناردارب  نارهاوخ و 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  ینابرق  حرط  لوؤسم  رادید 

دجـسم ياقآ  هک  رادـید  نیا  رد  درک . رادـید  يرهـش  ير  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  اب  زورما  حبـص  ینابرق  حرط  لوؤسم  اـیناضر  ياـقآ 
تمیق و شیازفا  هلمج  زا  لاـسما  یناـبرق  هب  طوبرم  فلتخم  لـئاسم  هراـبرد  تشاد ، روضح  زین  یمالـسا  داـشرا  گـنهرف و  ریزو  یعماـج 
زا رتمک  هب  ام  ياهیگژیو  طیارش و  اب  دنفسوگ  هیهت  : » تفگ ایناضر  ياقآ   353 ص : جح 25 ، دش . رظن  لدابت  ثحب و  ینابرق  طیارش  دوجو 
هک دـنک  وگتفگ  یمالـسا  هعـسوت  کناب  سیئر  اب  متفگ  يریخـست  ياقآ  هب  : » تفگ مه  یعماج  دجـسم  ياقآ  تسین .» نکمم  یلعف  تمیق 

ياهلاس زا  لاسما  ینابرق  عضو  : » دنتفگ يریبش  دمحم  دیـس  مالـسالا  ۀجح  دوزفا : ناشیا  دـننک .» تیاعر  ینابرق  يارب  ار  هعیـش  هقف  طیارش 
لئاسم رگید  ینابرق و  تمیق  شیازفا  لیالد  رئاز  هیرـشن  اـب  ییوگتفگ  ّیط  اـیناضر  ياـقآ  هک  دـش  رّرقم  ماجنارـس ، تسا .» هدـش  رتهب  لـبق 

. داد حیضوت  ار  روکذم  دراوم  رئاز  اب  ياهبحاصم  ّیط  ایناضر  ياقآ  هسلج ، زا  سپ  ور  نیا  زا  دنک . نییبت  ار  نآ  هب  طوبرم 

دنفسوگ ياهب  شیازفا  لئالد 

ایناضر میظعلادبع  دش . حبذ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ینابرق  حرط  هب  طوبرم  ياههاگراتـشک  رد  دنفـسوگ  سأر  رازه و 700  لاسما 95 
دندش حبذ  نابرق  دیع  زور  رد  دنفسوگ  سأر  رازه و 800  داتفه  دادعت  نیا  زا  تفگ : ربخ  نیا  نایب  نمض  هکم  داتس  ینابرق  حرط  لوؤسم 

مظن و رطاخ  هب  کناب  نالوؤسم  دـش  ثعاب  نیمه  تسا و  یمالـسا  هعـسوت  کـناب  رظن  دروم  درادناتـسا  زا  رتـالاب  بتارم  هب  نازیم  نیا  هک 
حرط يارجا  لاس  نیمتـسیب  نشج  رد  دنـشاب . هتـشاد  نامروشک  زا  ياهژیو  رکـشت  ریدقت و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ياهناوراک  يراکمه 
ناریا زا  ياهژیو  رکشت  روشک  نیا  تاماقم  ناتـسبرع و  جح  ریزو  روضح  رد  کناب  نیا  لوؤسم  یمالـسا ، هعـسوت  کناب  هلیـسو  هب  ینابرق 

ظفح ثعاب  مه  ناریا ، هب  یمالـسا  هعـسوت  کناب  هاگن  نیا  دـنریگب . وگلا  ناریا  زا  هک  تساوخ  اهروشک  رگید  جاجح  نالوؤسم  زا  درک و 
هدش و نیمضت  عجرم  اهنت  هک   ) یمالسا هعـسوت  کناب  شالت  مامت  تسا . یناریا  جاجح  يدنلبرـس  بجوم  مه  کناب و  اب  ام  بوخ  طابترا 
، داتفا قافتا  تمیق  شیازفا  مه  رگا  تسا و  یعرش  طیارش  دجاو  ياهدنفسوگ  تمیق  تیبثت  تسا ) يدوعس  ناتسبرع  ياهماقم  دییأت  دروم 

نیمود يارب  لاسما  میتشاد . نآ  رد  یتلاخد  ام  هن  دوب و  رصقم   354 ص : جـح 25 ، دروم  نیا  رد  کناب  هن  هک  دوب  یفلتخم  لئاسم  لیلد  هب 
کناب نالوؤسم  درک و  میرحت  ار  ناتـسبرع  هب  دنفـسوگ  لاسرا  دوب ، ینابرق  ياهدنفـسوگ  نیمأت  عبنم  نیرتگرزب  هک  ایلارتسا  یپایپ  لاـس 

دراو دنفسوگ  نادوس  هئوگورا و  زا  ات  دنسرب  قفاوت  هب  یناتسبرع  ناراکنامیپ  اب  دندش  قفوم  رایـسب  ياهـشالت  فلتخم و  ياهینزیار  زا  دعب 
، دشاب هتـشادن  ياهدـننک  هریخ  شیازفا  دنفـسوگ  تمیق  هک  نآ  يارب  يدوعـس  ناتـسبرع  تلود  درک  شالت  یمالـسا  هعـسوت  کناب  دـننک .
زا اههاگراتـشک  يارب  یجراخ  راک  ياهورین  دورو  تالیهـست  ازیو و  هنیزه  ندرکن  تفاـیرد  هک  دـهدب  ناراـکنامیپ  هب  ياهژیو  تالیهـست 

تـشوگ نیمأت  تهج  ترایز  جـح و  ناـمزاس  اریز  تسین ؛ قیرـشت  ماـیا  هب  طوبرم  دنفـسوگ  تمیق  شیازفا  دـنامن  هتفگاـن  دوب . نآ  هلمج 
تخادرپ يدوعـس  ياهفرط  هب  لبق  لاس  زا  رتشیب  لایر  شـش  تشوگ  ولیک  ره  يازا  رد  هدش  روبجم  هتـشذگ  يراج ، لاس  نارئاز  یفرـصم 

رایتخا رد  هک  تسا  یمالسا  هعسوت  کناب  هب  قلعتم  ینم  هب  هاگراتشک  نیرتکیدزن  تسا . یعیبط  يرما  ینابرق  دنفسوگ  شیازفا  اذل  دننک .
زین راتشک  زا  سپ  مینکیم و  حبذ  هب  مادقا  تسا ، یمالسا  يروهمج  نأش  رد  هک  هنوگ  نآ  دنموربآ  یتشادهب و  اًلماک  یطیارش  اب  تسام و 
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یمالسا هعسوت  کناب  ینابرق  حرط  زا  میهاوخب  رگا  دریگیم . رارق  رگید  ناملسم  نادنمتـسم  رایتخا  رد  ینابرق  تشوگ  هک  میراد  نانیمطا 
تیفیک ًاثلاث  تسین و  هنوگ  نیا  هاگراتـشک  طیحم  تشادهب  ًایناث  میتسه ، حبذ  هب  روبجم  ینم  هب  رترود  یهاگراتـشک  رد  ًالّوا  میوش ، جراخ 
یلکـش هب  بسانم و  یطیحم  رد  بساـنم ، یتمیق  اـب  ار  بساـنم  دنفـسوگ  حرط  نیا  رد  اـم  دوب . دـهاوخن  تروص  نیا  هب  یناـبرق  دنفـسوگ 

هب تیانع  اب  راوگرزب  نارئاز  میتسه  نئمطم  میناسریم و  دنمتسم  ناناملسم  فرـصم  هب  بولطم  یتروص  هب  ار  نآ  مینکیم و  حبذ  بسانم 
اب ار  دنفـسوگ  ناوتیم  قیرـشت  مایا  رد  تسا . ینابرق  يارب  نکمم  هار  نیرتهب  یلعف  هویـش  هک  دنـسریم  هجیتن  نیا  هب  حرط  نیا  داعبا  ماـمت 

ًاثلاث دنهدیمن و  لیوحت  ام  هب  ینم  رد  ًایناث  تسین ، دنفسوگ  رازه  دودح 96  لیوحت  ناکما  ًالّوا  اّما  درک ، ادیپ  لایر  زا 450  رتنازرا  یتمیق 
ياهفرط زا  ینابرق  طیارش  دجاو   355 ص : جح 25 ، دنفسوگ  رازه  نیمأت 96  یلو  تسین ، فرصم  لباق  ینابرق  زا  سپ  دنفـسوگ ، تشوگ 

زیراو و ار  ینابرق  لوپ  ناریا  رد  رئاز  رازه و 73   92 تسا . ینابرق  حرط  رد  تکراشم  يایازم  هلمج  زا  هدش ، نیمضت  وگخساپ و  لوؤسم و 
یناریا نارئاز  یتـح  رئاز  اما 3800  تسا ، هیهت  لباق  ناتـسبرع  رد  نازرا  دنفـسوگ  دـندوب  دـقتعم  مه  ياهدـع  دـندرک و  تکرـش  حرط  رد 
تکرـش اب  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  قیقحت  زا  دعب  دهدیم  ناشن  نیا  هک  دنداد  ینابرق  تساوخرد  نابرق  دـیع  زور  رد  روشک  زا  جراخ 

زا یمالسا  هعسوت  کناب  یمسر  تساوخرد  هب  هجوت  اب  مراودیما  دیسر . دنهاوخ  ینابرق  هب  هویش  نیرتهب  تمیق و  نیرتبسانم  هب  حرط ، رد 
لاسما و زا  رتقفوم  هدـنیآ  لاس  رد  درک ،) میهاوخ  یـسررب  ار  نآ  هدـنیآ  لاـس  اـت  هک   ) ناتـسبرع هب  یناـبرق  دنفـسوگ  تادراو  يارب  ناریا 
رد درم  نیروذـعم  ناوناب و  تارمج  یمر  مسارم  ناوراک  نویناحور  ناریدـم و  بوخ  رایـسب  يراکمه  اب  لاسما  دوش . لمع  لـبق  ياـهلاس 

ماجنا راک  تعرس  يارب  هک  ییاهکمک  اهنلاس و  رد  نارئاز  ناگدنیامن  ناریدم و  روضح  هوحن  هکنآ  نمـض  تفرگ . ماجنا  یلوبق  لباق  دح 
. مینک رکشت  اهنآ  همه  زا  تسا  مزال  میتشاد و  هتشذگ  لاس  هب  تبسن  يرتشیب  دشر  هک  دوب  ياهنوگ  هب  دنداد ،

هیقف یلو  هدنیامن  اب  للملا  نیب  تنواعم  یملع  تأیه  رادید 

نیا رد  دندرک . وگتفگ  رادید و  يرهش  ير  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  اب  زورما  حبـص  هثعب  للملا  نیب  تنواعم  یملع  تأیه  ياضعا 
لاسما : » تفگ للملا  نیب  تنواعم  یملع  تأیه  لوؤسم  دش . عقاو  ثحب  دروم  للملا  نیب  تنواعم  تیلاعف  هب  طوبرم  فلتخم  لئاسم  رادـید 

تاهبش و هب  ییوگخساپ  يارب  یگنهامه  داتـس  . 1 دـش : ررقم  هسلج  نیا  رد  تسا .» هدوب  رفن  نایناریا 5230  ریغ  زا  اههدنوش  رادید  دادـعت 
ناشیا اب  للملا  نیب  تنواعم  یملع  تأیه  دوش و  لیکشت  رکسع  یضاق  ياقآ  مالسالا  ۀجح  رظن  ریز  دنسیونیم ، هعیش  دض  رب  هک  ییاهباتک 
عمجم زین  تیب و  لها  یناهج  عمجم  هزوح ، تیریدـم  یناهج ، زکرم  تیلاعف  نیب  یگنهامه  داتـس  . 2 356 ص : جح 25 ، دننک . يراکمه 

دوش و تیوقت  ترجه  هکبش  . 3 دنک . تیاده  هعیش  دض  تاهبش  هب  ییوگخساپ  تهج  رد  ار  هزوح  ياههماننایاپ  ات  دوش  لیکـشت  بیرقت 
يارب هکم ، رد  جـح  مسوم  ياـههرگنک  رد  روـضح  صوـصخ  رد  . 4 دـشاب . یفارعا  ياقآ  مالـسالا  ۀـجح  هدـهع  رب  نآ  تیوقت  تیلوؤسم 

للملانیب نواعم  نایربکا  یلع  ياقآ  هدـهع  رب  راـک  نیا  تیلوؤسم  دوش و  يزیرهماـنرب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  عیـشت و  گـنهرف  جـیورت 
ره ار  یمالـسإلا » ملاعلل  ۀیفاقثلا  ۀمـصاعلا  ۀمّرکملا  ۀّکم   » و یمالـسإلا » ملاعلا  ۀطبار   » ياههرگنک تاعوضوم  هک  دنالوؤسم  ناشیا  دـشاب .

ًامامت هدنیآ  لاس  زا  نیمرح  رد  هعیـش  دـض  تاغیلبت  . 5 دنـسیونب . هلاقم  هراب  نیا  رد  هک  دنهاوخب  هعیـش  ياملع  الـضف و  زا  دـنریگب و  لاس 
رد نوچ  دوش ؛ يزیرهمانرب  مه  هرمع  مایا  رد  غیلبت  يارب  . 6 يدوعس . تاماقم  دزن  نداتسرف  يارب  مه  و  ییوگخساپ ، يارب  مه  دوش ، طبض 

. تسا هدشن  ماجنا  يرکذ  لباق  راک  هتشذگ  ياهلاس 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  ناتسناغفا  ياملع  زا  یهورگ  رادید 

زا شیپ  دندوب ، هدش  فّرشم  جح  هب  هک  یناتسناغفا  ینس  هعیش و  ياملع  زا  يدادعت  ناتـسناغفا ، نیرجاهم  هثعب  يزیر  همانرب  یگنهامه و  اب 
ییاپورا و ياهروشک  ناتسناغفا و  ناریا ، یمالسا  يروهمج  زا  هدع  نیا  دندرک . تاقالم  هیقف  ّیلو  هدنیامن  اب  هثعب ، رد  هبنـشود  زورما  رهظ 
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، ناتـسناغفا روما  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هدنیامن  یمیهاربا  مالـسالا  ۀجح  هک  رادید  نیا  رد  دندوب . هدش  فرـشم  جـح  هب  هیروس  اکیرمآ و 
، دنتشاد روضح  زین  یمالسا  مولع  یناهج  زکرم  ریدم  یفارعا  مالسالا  ۀجح  یمالسا و  داشرا  گنهرف و  ریزو  یعماج  دجـسم  ياقآ  بانج 
دومن و یفرعم  ار  ینـس  هعیـش و  سانـشرس  ياملع  زا  يدادعت  یناریا ، جاجح  مرتحم  تسرپرـس  زا  رکـشت  نمـض  یمیهاربا  مالـسالا  ۀجح 
زا داژن  يولع  یخلب و  یملاع  ناـیاقآ  مالـسا  جـجح  نینچمه  هسلج  نیا  رد   357 ص : جـح 25 ، دـنتخادرپ . دوخ  یفرعم  هب  زین  املع  رگید 

ریزو یعماج  دجسم  ياقآ  بانج  سپس  دنتخادرپ . ناتـسناغفا  ینونک  عاضوا  حرـش  هب  تنـس  لها  ياملع  زا  بلاغ  يولوم  هعیـش و  ياملع 
هیقف ّیلو  هدنیامن  تاقالم ، نیا  نایاپ  رد  دندرمشرب . ار  ناتـسناغفا  ناریا و  ناملـسم  تلم  ود  فلتخم  تاکرتشم  یمالـسا  داشرا  گنهرف و 

نانخـس حورـشم  درک . شرافـس  هیـصوت و  ماجـسنا  تدـحو و  ظفح  هب  ار  املع  هسلج ، نیا  رد  ناتـسناغفا  ياملع  روضح  زا  رکـشت  نمض 
ناتسناغفا ياملع  ياهتبحص  دندومرف و  تبحم  هک  يرهش  ير  ياقآ  جاح  ترضح  زا  یخلب : یملاع  مالـسالا  ۀجح  تسا : نینچ  نارـضاح 

ياهيراتفرگ رد  ناتسناغفا و  تالکشم  تخـس و  ياهلاس  رد  هراومه  هک  زین  یمیهاربا  ياقآ  جاح  بانج  زا  مینکیم . رکـشت  دندینـش ، ار 
مه رانک  اـملع  هک  دـنتخاس  مهارف  ار  تصرف  نیا  هک  مینکیم  رکـشت  دـناهدوب ، اـملع  صوصخب  مدرم و  زوسلد  هارمه و  راـکمه و  مدرم ،

هتـشذگ لاس  لوـط 25  رد  ناتـسناغفا ، زورما  تیعـضو  دـننک . هدافتـسا  ناریا  یمالــسا  يروـهمج  مرتـحم  هدـنیامن  تاـنایب  زا  دننیــشنب و 
تموکح داجیا  اهنآ  هتساوخ  دندرک و  داهج  اهسور  اهتسینومک و  لباقم  رد  ههد  ود  زا  شیب  ناتسناغفا  مدرم  تسا . تیعضو  نیرتبولطم 

، یناغفا ياههورگ  نارس  ناتسناغفا و  ناگیاسمه  زا  یخرب  هناگیب و  ياهروشک  نیدهاجم ، يزوریپ  زا  دعب  اما  دوب . ناتـسناغفا  رد  یمالـسا 
لاس هد  زا  دعب  زورما و  هک  یتیعضو  هچرگا  درک . راتفرگ  ار  ناتسناغفا  مدرم  ههد  کی  تالکـشم  نیا  هک  دندروآ  دوجو  هب  ار  یتالکـشم 
لک هقطنم و  ناتسناغفا و  رد  هک  یثداوح  یلو  دشیم ، متخ  هنوگنیا  دیابن  ایاضق  تسین و  بولطم  هدمآ ، دوجو  هب  ناتـسناغفا  رد  یمارآان 

دندوب و مورحم  لیـصحت  وراک  زا  مدرم  هک  نابلاط  هایـس  تخـس و  نارود  زا  دعب  دروآ . دیدپ  تروص  نیا  هب  ار  تیعـضو  داد ، خر  ناهج 
تیعضو درک ، هئارا  مالـسا  زا  ياهناریگ  تخـس  هنارجحتم و  هرهچ  دوب و  هدش  هداجیا  ناتـسناغفا  مدرم  رثکا  يارب  یناوارف  ياهیریگتخس 

شیپ نوناق  بیوصت  يرادم و  نوناق  تمـس  هب  دیاب  ام  نب ، تارکاذم  زا  دعب  نارود و  نیا  زا  دـعب  دـمآ . دوجو  هب  ناتـسناغفا  رد  يدـیدج 
یسرک هب  ار  دوخ  هاگدید  هک  دنتساوخیم   358 ص : جح 25 ، فلتخم  ياههورگ  ناتسناغفا  یـساسا  نوناق  بیوصت  نایرج  رد  میتفریم .

لابند هب  مه  یکدنا  دادعت  دندوب . نید  تیروحم  ینید و  هیحور  اب  یمالـسا  یتموکح  داجیا  لابند  هب  مالـسا  تیمکاح  نارادفرط  دنناشنب .
نیودـت رالوکـس و  تموکح  داجیا  لابند  هب  مه  يرایـسب  هدـع  دنتـشادن . ياهنیمز  چـیه  هک  دـندوب  ناتـسناغفا  رد  کییال  تموکح  داجیا 

ینید ياملع  تمه  مامت  دندوب . هزرابم  رد  مه  اب  تدش  هب  رالوکـس  ینید و  رکفت  ود  دـندوب . ناتـسناغفا  رد  مزیرالوکـس  يانبم  رب  ینوناق 
زا هک  یناسک  هب  دوب و  یتخس  طیارش  دشاب . نید  نآ  روحم  هک  دسرب  بیوصت  هب  ینوناق  ناتـسناغفا  رد  هک  دوب  نیا  ننـست  عیـشت و  زا  معا 

دنتـشاد و دوخ  نهذ  رد  ار  نابلاط  تموکح  هقباـس  مدرم  هک  ارچ  تشاد ؛ دوجو  ياهنانیبدـب  هاـگن  دـندرکیم ، عاـفد  ینید  لـئاسم  نید و 
دندومن و مجـسنم  ار  دوخ  املع  لاح  نیا  اب  یلو  دوب ، نایرج  رد  املع  هیلع  مه  یعیـسو  تاغیلبت  دندرکیم . هتـسیاقم  نابلاط  اب  ار  اهنیدـتم 

يرـسارس ياملع  ياروش  کی  ینـس و  ياملع  ياروش  کی  دندرک . داجیا  ار  ینـسحم  هللا  ۀـیآ  ترـضح  تسایر  هب  هعیـش  ياملع  ياروش 
دنتسه و اروش  نیا  يزکرم  ياروش  وضع  رفن  دصکی  دنتسه و  رفن  رازه  هس  ًاعومجم  هک  دش  لیکشت  زین  ینس و  هعیـش و  ياملع  زا  بکرم 

نوناق نیودـت  نایرج  رد  ناشیا  تسه . زین  ناتـسناغفا  ییاضق  یلاعیاروش  سیئر  هک  تسا  يراونیـش  يداهلا  لضف  مرتحم  اروش  نیا  سیئر 
يازرک ياقآ  یساسا و  نوناق  نیودت  نویسیمک  ياضعا  اب  ییاهتاقالم  دندرک و  يدایز  تیلاعف  ناتسناغفا  يرسارس  ياملع  ياروش  یساسا 
لئاسم اب  هک  رـشب  قوقح  یناهج  هیمالعا  هب  طوبرم  داوم  ینید و  لئاسم  هب  طوبرم  هک  ار  یـساسا  نوناـق  سیون  شیپ  زا  يداوم  دنتـشاد و 

، نیدهاجم تسالاب و  رایـسب  ناتـسناغفا  مدرم  ینید  هیحور  دنتـشاذگ . نایم  رد  ار  دوخ  ياههاگدـید  حرطم و  اهنآ  اب  دوب ، داضت  رد  ینید 
هک يا  یساسا  نوناق  اذل  دوب . رتشیب  رالوکس  تموکح  نارادفرط  زااهنآ  دادعت  دنتشاد و  یـساسا  نوناق  هگرج  هیول  رد  يدایز  ناگدنیامن 

هداـم نیمه  رد  دـش و  هدـیزگرب  ناتـسناغفا  تموکح  يارب  یمالـسا  يروهمج  ماـن  نآ  هداـم  نیلوا  رد  هک  دوب  ياهنوگ  هب  دـش ، بیوـصت 
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رد هک  یـساسا  نوناق  نیرخآ  دش و  بیوصت  لاس 1301  هک  یساسا  نوناق  نیلوا  رد  تسا . مالـسا  ناتـسناغفا  تلود  نید  هک  دش  بیوصت 
تلود نید   » زین یلعف  یـساسا  نوناق  تسا . مالـسا  نید  ناتـسناغفا  مدرم  نید  هک  تسا  هدـمآ  دـش ، بیوصت  بیجن  نارود  رد  لاس 1366 

ادج تلود  هزوح   359 ص : جح 25 ، زا  دیاب  نید  دنتفگیم  هک  دوب  اهرالوکس  هب  یخـساپ  نیا  هک  تسا  هداد  رارق  مالـسا  ار  ناتـسناغفا »
تادقتعم و فالخ  رب  دناوتیمن  ینوناق  چیه  ناتسناغفا  رد  دنکیم  نایب  هک  تسا  یمکحم  مهم و  هدام  زین  یـساسا  نوناق  موس  هدام  دشاب .

عافد يارب  یلقتسم  نویسیمک  دیاب  هک  تسا  هدمآ  زین  یساسا  نوناق  داوم  زا  یکی  رد  دوش . ارجا  بیوصت و  مالسا  سدقم  تعیرـش  ماکحا 
همکحم هرتس  هب  زین  یـساسا  نوناق  حیـضوت  ریـسفت و  تسا . نوناـق  نیا  موس  هداـم  يارجا  نماـض  هک  دوش  داـجیا  یـساسا  نوناـق  قیبطت  و 

رد هدام  کی  دیـسر . بیوصت  هب  مهم  هدام  ود  یـساسا  نوناق  رد  زین  يرفعج  بهذـم  دروم  رد  تسا . هدـش  هدرپس  ییاضق ) یلاع  ياروش  )
مکح يرفعج  بهذم  هقف  قبط  رب  دیاب  یضاق  دشابن ، دروم  نآ  رد  ینّودم  نوناق  دنشاب و  هعیـش  نیفرط  رگا  هک  تسا  يايواعد  صوصخ 

ساسا رب  دـیاب  سرادـم  یمیلعت  بتک  دـش  بوصم  هک  دوب  شرورپ  شزومآ و  بتاـکم  ینید  میلاـعت  دروم  رد  زین  رگید  مهم  هداـم  دـنک .
تـسایر رتفد  اب  دننک و  ییارجا  ار  داوم  نیا  هک  میدرک  يریگیپ  املع  ياروش  قیرط  زا  ام  ددرگ . نیودت  يرفعج  بهذـم  هقف  تادـقتعم و 

هبتاکم زین  ییاـضق  یلاـع  ياروش  اـب  دـننک . داـجیا  يرفعج  هقف  ماـن  هب  یناـمتراپد  لـباک  نوتنهوپ  رد  اـت  میاهدرک  تبحـص  مه  يروهمج 
بوصنم همکحم  هرتس  هعیـش  وضع  ناونعب  یحلاص  هللا  ۀـیآ  بانج  هک  دنـشاب  هتـشاد  روضح  مه  هعیـش  ياـملع  زا  اروش  نیا  رد  اـت  میدرک 

ۀجح تسا . هدـش  رتهب  هتـشذگ  لاس  دـنچ  هب  تبـسن  دوریم و  يدوبهب  هب  ور  ناتـسناغفا  يداـصتقا  یتینما و  تیعـضو  عومجم  رد  دـندش .
هک یناوارف  هبرجت  هب  هجوت  اـب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هک  تسا  نیا  منک ، ضرع  مهاوخیم  هدـنب  هک  یبلطم  یخلب : داژن  يولع  مالـسالا 

ياهروشک براجت  سالجا  نیا  ات  دـشاب  هیاـسمه  ياـهروشک  نیب  ياهقطنم  سـالجا  کـی  لیکـشت  یپ  رد  دـیاب  دراد  جـح  يرازگرب  رد 
جح کسانم  ماجنا  رد  جاـجح  یـضعب  هک  یتالکـشم  هب  هجوت  اـب  دـنریگ . راـک  هب  جـح  رتهب  هچره  يرازگرب  يارب  یـسررب و  ار  فلتخم 
مزال دوشیم و  ساسحا  تدش  هب  زاین  نیا  ناتـسناغفا  رد  دوش . رازگرب  جاجح  يارب  یعیـسو  یناگمه  ياهـشزومآ  هک  تسا  مزال  دـنراد ،

يولوم دوش . لـقتنم   360 ص : جـح 25 ، ناتـسناغفا  رد  جـح  يرازگرب  نیلوؤسم  هب  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  قـفوم  تاـیبرجت  هک  تسا 
راک و هنیمز  زورما  مینک . لمع  مییوگب ، نخـس  هکنیا  زا  لبق  دیاب  ینید  ياملع  ناونع  هب  ام  تنـس : لها  ياملع  زا  بلاغ  یمویق  راهقلادـبع 

یلو تسه ، يراب  دنب و  یب  داسف و  ناتسناغفا  رد  زورما  دنوش . دراو  فلتخم  ياههنحص  رد  دیاب  املع  تسا و  مهارف  ناتـسناغفا  رد  تیلاعف 
لبق اهتدـم  زا  نانمـشد  مینک . شالت  ناتـسناغفا  هرهچ  زا  اهراگنز  نیا  ندودز  يارب  میهد و  مه  هب  قافتا  داحتا و  تسد  ام  هک  تسا  مزـال 
دراو ار  ناملسم  ياهنز  دیاب  هک  دناهداد  یحرط  اهیـسیلگنا  هک  مدناوخ  ياهلاقم  کی  رد  دناهدرک . يزیر  همانرب  ناناملـسم  فیعـضت  يارب 

رکشت ناریا  یمالسا  يروهمج  زا  ام  میربب . نیب  زا  ار  یمالسا  هعماج  ماکحتسا  هلیـسو  نیا  هب  و  دنریگب ! ار  دوخ  قح  ات  مینک  هعماج  هصرع 
یمالسا يروهمج  رد  لاس  دنچ  نم  دندومن . مهارف  ار  نیرجاهم  يزودنا  شناد  لیـصحت و  راک و  هنیمز  ترجاهم  نارود  رد  هک  مینکیم 

یـشوخ رایـسب  تارطاخ  نارود  نیا  زا  مدوب و  یمیهاربا  ياقآ  جاح  بانج  تمدـخ  رد  ینـس  هعیـش و  ياملع  عمجم  هناـخریبد  رد  ناریا و 
گنهرف ریزو  یعماج  دجـسم  دمحا  ياقآ  بانج  دهد . يرای  دوخ  ریطخ  فیاظو  ماجنا  رد  ار  املع  هک  مهاوخیم  لاعتم  دنوادخ  زا  مراد .

زا تسا . هدش  لیکشت  ناتسناغفا  نادنمشناد  املع و  هیقف و  یلو  مرتحم  هدنیامن  روضح  رد  هک  تسا  یمنتغم  رایسب  هسلج  یمالسا : داشرا  و 
مان اهنآ  زا  زیزع  ناتسود  هک  ییاهرهش  دنتسه . ياهنیرید  تاکرتشم  قباوس و  ياراد  ناریا  ناتسناغفا و  میدرک . هدافتسا  ناتسود  ياهتبحص 

داحتا و ریخا ، ثداوح  تالوحت و  زا  دعب  دناهدوب . مالـسا  طسب  شرتسگ و  أشنم  هک  دـناهدوب  یناگرزب  ارعـش و  ابدا و  املع ، ياراد  دـندرب 
كرابم مدق  مه  نیا  تفرگ و  تروص  یبوخ  هب  مه  یساسا  نوناق  بیوصت  تفرگ . کین  لاف  هب  دیاب  تسا و  یکرابم  هدیدپ  املع  ماجسنا 

نوناق رد  مه  یـسراف  نابز  هک  منکیم  هراشا  هتکن  نیا  هب  مه  نم  دـندومن و  هراـشا  یـساسا  نوناـق  تبثم  دراوم  هب  ناتـسود  دوب . یبوخ  و 
ناتسناغفا لئاسم  هب  طبترم  ياههاگتسد  همه  یمالسا  يروهمج  رد  تسا . يدنمشزرا  هتکن  نیا  و  تسا ، هدش  هتخانش  تیمسر  هب  یـساسا 

هلمج نیا   361 ص : جح 25 ، زا  بالط  یلیصحت  كردم  نازومآشناد و  لکشم  دننک . لح  يوحن  هب  ار  تالکشم  هک  دنتـسه  شالت  رد 
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مالـسا و زا  عافد  رد  ناتـسناغفا  هک  ار  یهاگیاج  يراکمه ، تدعاسم و  اب  میناوتب  هک  میراودیما  دوش . لح  يوحن  هب  هدش  شالت  هک  تسا 
زورما طیارش  یناریا : جاجح  تسرپرس  هیقف و  ّیلو  هدنیامن  مینک . ایحا  ًادّدجم  تسا ، هتشاد  یسراف  نابز  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  بتکم 
دیکأت نم  هک  ياهتکن  دـش . هتـشادرب  هک  دوب  یبوخ  مدـق  یـساسا ، نوناق  بیوصت  دراد . یـساسا  ياـهتوافت  هتـشذگ  نارود  اـب  ناتـسناغفا 

ار ناتـسناغفا  یتحار  هب  وا  بانذا  اکیرمآ و  هک  دوش  روصت  رگا  تسا  يرواب  شوخ  هک  تسا  نیا  دـنراد ، هجوت  مه  املع  اـمتح  منکیم و 
ناتسناغفا مدرم  تساوخ  هک  تسا  ینس  هعیـش و  نادنمـشیدنا  املع و  يارب  تصرف  نیرتهب  هدمآ ، شیپ  هک  یتصرف  نیا  یلو  دننکیم ؛ اهر 

. تشاد رظن  رد  ار  تصرف  نیا  زا  دـعب  طیارـش  لـحارم و  دـیاب  تسا و  ارذـگ  هلحرم  نیا  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  دنـشخبب . ینیع  قـقحت  ار 
دنناوتیم هک  تسا  ماجـسنا  داحتا و  اب  تسا . يراکمه  يرکفمه و  یلدمه و  ماجـسنا و  داحتا و  ناتـسناغفا  يادرف  زورما و  زاین  نیرتمهم 

راکب ار  دوخ  شالت  تیاهن  دیدرت  یب  دنهاوخیمن ، ار  مالسا  یعقاو  تیمکاح  هدنیآ  هک  ینانمشد  دنیامن . بیقعت  ار  دوخ  یمالسا  فادها 
بجوا زا  یمالـسا  ماظن  ظفح  هک  دندرکیم  دیکأت  هراومه  هللا  همحر  لحار  ماما  دـنربب . نیب  زا  ار  تدـحو  داحتا و  نیا  ات  تسب  دـنهاوخ 

هعیش تسا  نکمم  زین  زورما  تسا . رتبجاو  تابجاو ، رگید  زا  بجاو  نیا  یلو  دنتسه ، زین  يرگید  مهم  تاعوضوم  ینعی  تسا ؛ تابجاو 
نیا يادـف  دـیاب  رگید  مهم  ياهزیچ  تسا و  تابجاو  زا  نآرق  مالـسا و  ظفح  یلو  دنـشاب ، هتـشاد  رظن  فالتخا  مه  اب  يدراوم  رد  ینـس  و 

، دشاب فالتخا  رگا  دیـسر و  دنهاوخ  دوخ  يالاو  فادها  هب  ًانئمطم  دـنراذگب  رانک  ار  تافالتخا  دنـشاب و  مه  اب  املع  رگا  دـنوشب . بجاو 
نیا تینما  تسا و  مهم  اـم  يارب  ناتـسناغفا  تینما  تفر . دـهاوخ  تسد  زا  تصرف  نیا  تـشگ و  دـهاوخ  زاـب  یلبق  طیارـش  ناـمه  هراـبود 

نمـشد مه  دنتـسه و  ناتـسناغفا  نمـشد  مه  دننزیم ، نماد  ناتـسناغفا  رد  ینماان  هب  هک  اهنآ  تسا . ناریا  یمالـسا  يوهمج  تینما  روشک ،
مولظ و ناطلـس  نم  ریخ  موطح  دسا  : » دندومرف ناشیا  هک  منکیم  ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  یتیاور  نم  مالـسا . نمـشد  مه  ناریا و 
ص: جـح 25 ، تسا . رتهب  موادـم  ياههنتف  زا  ملاظ  ناطلـس  هک  تسا  یمهم  یـسایس  دومنهر  کی  نیا  مودـت .» نتف  نم  ریخ  مولظ  ناـطلس 
زا دوشن . لیدـبت  يرگید  هنتف  هب  تصرف  نیا  هک  دـننک  تبظاوم  هجوت و  دـیاب  اـملع  دوـب و  هنتف  دوـب ، مکاـح  ناتـسناغفا  رد  هک  هچنآ   362
زین یمیهاربا  ياقآ  بانج  زا  منکیم . رکـشت  یفارعا  ياقآ  بانج  یعماج و  دجـسم  ياقآ  بانج  املع و  ناـگرزب و  نازیزع و  همه  روضح 

مکیلع مالـسلاو  مراتـساوخ . لاـعتم  دـنوادخ  زا  ار  ناـشیا  رتـشیب  قـیفوت  منکیم و  رکـشت  دـندومن ، مهارف  ار  هسلج  نیا  لیکـشت  هنیمز  هک 
. هتاکرب هللا و  ۀمحرو 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  انریا  یمازعا  ناراگنربخ  هبحاصم 

بوخ رایـسب  لابقتـسا  انریا  یمازعا  ناراـگنربخ  اـب  وگتفگ  رد  يرهـش  ير  ياـقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  هبنـشود  زورما  رهظ  زا  دـعب 
ساسارب تشاد : راهظا  يرهش  ير  ياقآ  داد . ربخ  جح  میظع  هرگنک  يرازگرب  تبسانم  هب  بالقنا  مظعم  ربهر  مایپ  زا  ناملسم  نادنمشناد 

ربهر مایپ  دناهدرک . لابقتسا  يریگمشچ  روط  هب  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدومنهر  زا  یجراخ  نارئاز  فلتخم ، عبانم  زا  یتفایرد  ياهشرازگ 
جح مسارم  رد  دوب . هدش  هئارا  مالـسا  ناهج  يراج  تالکـشم  يارب  یـصخشم  ياهراکهار  نآ  رد  دوب و  عماج  اوتحمرپ و  رایـسب  بالقنا 

نارئاز زا  يرایسب  فیرـش  رعاشم  رد  تشاد و  يدایز  باتزاب  فلتخم  ياهروشک  ناناملـسم  نایم  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  مایپ  يراج  لاس 
ناناملـسم مالـسا ، نانمـشد  ياههئطوت  ياشفا  اب  بـالقنا  مظعم  ربهر  قارع  دروم  رد  دـندناوخیم . راذـگ  رثا  هدـنزاس و  ار  ماـیپ  ياوتحم 

دنهاوخن یتحار  راک  قارع  رد  دوخ  ياههئطوت  ماجنا  يارب  نانمشد  بیترت  نیا  هب  دندناوخارف و  یهاگآ  يرایـشوه و  هب  ار  ناهج  رـسارس 
دننک لابند  ار  بالقنا  مظعم  ربهر  ياهدومنهر  یصاخ ، تیساسح  اب  ناهج  ناناملسم  هک  تسا  هدش  ببس  مالـسا  ناهج  تالوحت  تشاد .

هتفرگن رارق  فلتخم  ياـهروشک  نارئاز  نادـنمهقالع و  راـیتخا  رد  یبولطم  تروص  هب  زونه  ماـیپ  نیا  هک  تسا  نیا  اـم  یمومع  تشادرب  و 
هب ناشیا  ماـیپ  زا  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  رداـچ  رد  روضح  اـب  یجراـخ  نارئاز  زا  یفلتخم  ياـههورگ  تئارب  مسارم  ناـیاپ  زا  سپ  تسا .

. دندرک دای  هدنزاس  عماج و  یمایپ  ناونع 
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هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  جح  يربخ  داتس  ياضعا  رادید 

ماقم هثعب  يربخ  داتـس  ياضعا  جح و  هب  یمازعا  تاعوبطم  یمالـسا و  يروهمج  يرازگربخ  يربخ  ياههورگ  ناگدنیامن  هبنـشود  رـصع 
رابخا و دیلوت  هیهت و  دنور  زا  هثعب  يربخ  داتـس  لوؤسم  رادید ، نیا  رد  دندرک . وگتفگ  رادید و  یناریا  جاجح  تسرپرـس  اب  يربهر  مظعم 

هماـنزور جـنپ  ناگدـنیامن  روـضح  تبثم  جـیاتن  هـب  نآ  یط  داد و  شرازگ  جـح  یگنهرف  ییارجا و  تاـیلمع  هراـبرد  يربـخ  ياهـشرازگ 
رد ار  تاعوبطم  ملق و  باحـصا  شقن  رادید  نیا  رد  يرهـش  ير  ياقآ  درک . هراشا  دناهدش ، هدیزگرب  هعرق  دـیق  هب  هک  جـح  رد  يرـسارس 
رد بسانم  لماک و  یناسر  عالطا  رب  هوالع  هک  درک  دیکأت  نانآ  هب  باطخ  تسناد و  مهم  رایسب  هعماج  هب  یناسر  عالطا  یشخب و  یهاگآ 

ص: جح 25 ، دنـشاب . هتـشاد  ياهژیو  هجوت  ناوج  لسن  يارب  هژیو  هب  هعماج و  يارب  يزاس  گنهرف  هب  دـیاب  جـح ، میظع  هرگنک  اب  طابترا 
364

هجح يذ  هبنش 15  هس 

هراشا

1383 / 11 / 6

هثعب رد  ناتسناغفا  شیامه 

هکم رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  مارحلا  هللا  تیب  یناغفا  نارئاز  نادنمشیدنا و  املع ، زا  يریثک  عمج  تکرش  اب  زورما  ناتسناغفا  شیامه 
یسایس ساسح  تیعـضو  حیرـشت  هب  هک  دوب  ترایز  جح و  روما  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  شیامه ، نیا  تسخن  نارنخـس  دش . رازگرب  همرکم 

، يرهـش ير  ياقآ  دـش . ناتـسناغفا  مدرم  اـملع و  يرکف و  یـسایس و  ناربهر  يرایـشوه  هملک و  تدـحو  راتـساوخ  تخادرپ و  هقطنم  رد 
هب تبـسن  زورما  طیارـش  مدرم  شالت  اب  یهلا و  لـضف  هب  تفگ : تسناد و  رتهب  رایـسب  هتـشذگ  اـب  هسیاـقم  رد  ار  ناتـسناغفا  زورما  طـیارش 

، هتفای شهاک  تالکشم  هدش و  رتهب  نابلاط  نارود  كانفسا  رایسب  طیارش  یلخاد و  گنج  اهتسینومک ، تیمکاح  هتـشذگ  ههد  ود  طیارش 
یسایس ینید و  ناربهر  مدرم و  ینونک  درواتسد  نیرتهب  ناتسناغفا  یساسا  نوناق  بیوصت  دراد . دوجو  يدایز  هلصاف  بولطم  طیارش  اب  اما 

هدـش یفرعم  روشک  یمـسر  نید  ناونع  هب  مالـسا  نید  دـنراد و  لمع  يدازآ  نایدا  بهاذـم و  یـساسا ، نوناق  ساـسا  رب  تسا  ناتـسناغفا 
تسا مزال  دشاب و  هتـشاد  ارجا  تنامـض  دیاب  نوناق  اما  دیآیم ، رامـش  هب  مدرم  يارب  گرزب  تیقفوم  کی  نیا   365 ص : جح 25 ، تسا .

ات هنایمرواخ  رد  یهاوخ  مالسا  جوم  اب  هزرابم  دوش . لیکشت  رتدوز  هچره  دراد ، ار  یساسا  نوناق  يارجا  تنامض و  تیلوئـسم  هک  یناگرا 
نانز يدازآ  يداصتقا و  یـسایس و  تاحالـصا  اکیرمآ  حرط  رهاـظ  تسا . گرزب  هناـیمرواخ  حرط  یلـصا  فدـه  ناتـسناغفا ، ناتـسکاپ و 

زا يرابودـنب  یب  داسف و  جـیورت  املع ، ياهـشرازگ  ساسارب  تسا . يراب  دـنب و  یب  مسیلکلا و  دایتعا ، داـسف ، جـیورت  نآ  نطاـب  اـما  تسا ،
، تاباختنا قودنص  رد  بلقت  ياج  هب  دنراد  شالت  نانمشد  تسا . هدننک  نارگن  هدرشف  ياهحول  ییامنیس و  ینویزیولت و  ياههمانرب  قیرط 
نیـسلجم و لیکـشت  يارب  تاباختنا  يرازگرب  دـننک . هدایپ  ار  نانآ  لایما  دوخ  لیم  هب  مدرم  ات  دـنزادرپب  يأر  قلخ  هب  یگنهرف  هلاحتـسا  اـب 

یعقاو ناگدنیامن  دنشاب و  بهاذم  ماوقا و  یمامت  هدنریگربرد  دیاب  ناتـسناغفا  نیـسلجم  تسا . يرورـض  مدرم  یعقاو  ناگدنیامن  شنیزگ 
نیا يزاسزاب  يارب  هک  ییاهتلود  زا  ناتـسناغفا  يزاسزاب  تیمها  رب  دـیکأت  اب  یناریا ، جاـجح  تسرپرـس  دـنوش . سلجم  ود  نیا  دراو  مدرم 

اب يو  دننک . لمع  ناتـسناغفا  يزاسزاب  هب  کمک  يارب  دوخ  تادهعت  هب  یـسایس  ياهراعـش  زا  رود  هب  هک  تساوخ  دناهدش ، دهعتم  روشک 
نیا مدرم  زا  تیامح  هب  يربهر  مظعم  ماقم  هژیو  مامتها  ناتسناغفا و  تالکشم  لح  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یلوصا  تسایـس  هب  هراشا 
یپ رد  تیدج  اب  تسا و  هداد  ماجنا  یبوخ  ياهراک  هدوب و  ماگشیپ  ناتـسناغفا  يزاسزاب  هنیمز  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تفگ : روشک 
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هچره ناتـسناغفا  تلود  تسا  مزال  تینما  هب  یبایتسد  يارب  دشاب . تینما  اب  هارمه  دـیاب  ناتـسناغفا  يزاسزاب  تسا . دوخ  تادـهعت  هب  لمع 
دـنامیمن و یقاب  ناتـسناغفا  رد  ناگناگیب  روضح  موادـت  يارب  ياهناهب  یلم ، شترا  کـی  لیکـشت  اـب  دـنک و  تیوقت  ار  یلم  شترا  رتدوز 

ندرک نک  هشیر  يارب  ناتسناغفا  تلود  هب  یناهج  هعماج  کمک  راتساوخ  ام  دنوش . جراخ  یمالسا  روشک  نیا  زا  رتدوز  هچ  ره  دیاب  نانآ 
تلود تسین و   366 ص : جح 25 ، ناتسناغفا  هب  طوبرم  اهنت  ردخم  داوم  لضعم  میناتـسناغفا . زا  نآ  رودص  كایرت و  تشک  ردخم و  داوم 
تکرب هب  میراودـیما  تسا . یللملا  نیب  مزع  کی  دـنمزاین  گرزب  لکـشم  نیا  لح  دـنک . لح  ار  لکـشم  دـناوتیمن  ییاهنت  هب  روشک  نیا 

اب ناتسناغفا  شیامه  دوش . لح  ناتسناغفا  تالکشم  دبای و  شرتسگ  مدرم  يرایـشوه  تدحو و  جاجح ، ياعد  جح و  تیونعم  تینارون و 
هدنیامن یمیهاربا  نیملـسملاو  مالـسإلا  ۀجح  يرهـش ، ير  ياقآ  ینارنخـس  زا  سپ  تفای . همادا  نادنمـشیدنا  املع و  زا  دنچ  ینت  ینارنخس 

، ناتسناغفا تلم  تفگ : اکیرمآ  ربارب  رد  زورما  هیسور و  سیلگنا و  هیلع  ناتسناغفا  مدرم  ياهتضهن  هب  هراشا  اب  ناتسناغفا  روما  رد  هیقف  ّیلو 
دوشیمن و میلست  يرگلاغشا  ملظ و  ربارب  رد  هک  تسا  هداد  ناشن  خیرات  لوط  رد  تسا و  یعرش  لئاسم  هب  دنبیاپ  فیرـش و  گرزب ، یتلم 
دننکیم و تبث  ادخ  هدنب  يارب  هبترم  رازه  دصکی  ربارب  ار  ادخ  هناخ  رد  تدابع  ناگتـشرف ، تسا . هدوب  ناشورخ  ایرد  جوم  دـننام  هراومه 
رهـش و هب  یهلا  تاغوس  نیا  اب  یجاـح  رگا  تسا و  یگدازآ  ادـخ و  هب  لـکوت  صـالخا ، یحو  نیمزرـس  ادـخ و  هناـخ  هب  رفـس  تاـغوس 
اب هک  یـسلجم  زا  دندرکیمن  روصت  زگره  نارگلاغـشا  تشاذـگ . دـهاوخ  نایفارطا  رد  ییازـسب  ریثأت  عطق  روط  هب  دورب ، شدوخ  ياتـسور 
هب ناتـسناغفا  مدرم  يارب  ار  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  دـیآرد و  ادـص  هب  ربکا  هللا  گـناب  دوشیم ، لیکـشت  ناتـسناغفا  مدرم  میقتـسم  يارآ 

نیمه اـب  هراومه  تلم  نیا  تسا . هدوب  هملک  تدـحو  خـیرات ، لوط  رد  ناتـسناغفا  رگداـهج  ناملـسم و  مدرم  يزوریپ  زمر  دروآ . ناـغمرا 
زا يدمحا  نامیلس  يولوم  ناتسناغفا ، هزورکی  شیامه  همادا  نانارنخـس  دناهدش . زوریپ  هداتـسیا و  نارگلاغـشا  نازواجتم و  ربارب  رد  حالس 

یملاع مالـسالا  ۀجح  ناتـسناغفا و  تلود  فاقوا  جح و  داشرا  ریزو  نواعم  زرابم ، لامج  دـمحا  دیـس  مالـسالا  ۀـجح  تنـس ، لها  ياملع 
. دندرک دیکأت  ناتسناغفا  مدرم  تدحو  ترورض  رب  هک  دندوب  روشک  نیا  نویناحور  زا  یخلب 

يرهش نورد  لقن  لمح و  هکبش  تیفرظ  ندیسر  جوا  هب 

دراو هکم  يرهـش  نورد  لقن  لمح و  هکبـش  ياهـسوبوتا  همه  بشید ، زا  تفگ : همرکم  هکم  يرهـش  نورد  لـقن  لـمح و  دـحاو  لوؤسم 
يرهـش نورد  لقن  لمح و  هکبـش  تیلاعف  مود  هلحرم  زاـغآ  زور  نیتسخن  رد  دوزفا : رئاز  اـب  وگتفگ  رد  ییاـضر  اـضرمالغ  دـش . ناـگوان 

نونکا 570 مه  ینف ، لـئاسم  ماـجنا  تاریمعت و  زا  سپ  هک  دـش  هتفرگ  راـک  هب  اهـسوبوتا  زا  هاگتـسد  دودح 400  نمهب ،) مجنپ  هبنـشود  )
هکبش یلیطعت  تلع  دنکیم . اجباج  مارحلا  دجسم  ناکسا و  ياهلحم  نیب  ار  همرکم  هکم  یناریا  نایجاح  طخ ، هدزون  رد  سوبوتا ، هاگتسد 
نورد لقن  لمح و  رد  لاعف  سوبوتا  نوچ 570  هک  دوب  نیا  هجح ، يذ  مهدزیس  متـشه و  متفه و  ياهزور  رد  يرهـش  نورد  لقن  لمح و 

قبط دیاب  اهسوبوتا  نیا  دنکیم ، اجباج  هسدقم  رعاشم  نیب  ار  یناریا  نایجاح  قیرشت ، مایا  رد  هک  تسا  یـسوبوتا  زا 1800  یشخب  يرهش ،
رد يریگراک  هب  يارب  هداد و  لیوحت  مزال ، تامدقم  ماجنا  ریمعت و  يارب  هجحيذ  متفه  حبص  زا  ناتسبرع ، نارادسوبوتا  هیداحتا  تاررقم 

هلـصافالب ار  اهنآ  زا  هدافتـسا  هک  دنراد  ییاهیگدیـسر  هب  زاین  قیرـشت ، مایا  زا  سپ  نینچمه  اهـسوبوتا  نیا  دنوش . هدامآ  کسانم  ياهزور 
رد ار  هکبش  تیلاعف  رگید  لکشم  همرکم ، هکم  يرهش  نورد  لقن  لمح و  دحاو  لوؤسم  دنکیم . وربور  لکشم  اب  کسانم ، نایاپ  زا  سپ 

درک و نایب  اهنابایخ  رد  دـیدش  رایـسب  کـیفارت  تلع  هب  هکم  يرادرهـش  سیلپ و  تعناـمم  هجح ، يذ  مهدزیـس  متـشه و  متفه ، ياـهزور 
دـصقم هب  کیفارت ، رد  یلطعم  تعاس  دنچ  اب  ار  نارئاز  دـشاب ، مه  زاجم  هکبـش ، تیلاعف  رگا  یتح  هک  دوشیم  ببـس  عوضوم  نیا  تفگ :

ادیپ ریمعت  ای  وشتـسش  هب  زاین  لیـس ، زا  سپ  اهـسوبوتا  زا  يرایـسب  دـش و  تلع  رب  دـیزم  زین  لیـس  قوف ، لئاسم  رب  هوالع  لاسما ، دـناسرب و 
لمح و هکبش  تیلاعف  هک  ییاهزور  رد  تسین و  ناریا  هب  رصحنم  همرکم ، هکم  رد  يرهـش  نورد  لقن  لمح و  هکبـش  یلیطعت  هتبلا  دندرک .

ییاضر  368 ص : جح 25 ، دوبن . لاعف  زین  يرگید  روشک  چـیه  دوب ، لیطعت  همرکم ، هکم  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يرهـش  نورد  لقن 
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وا درک . ناونع  هقطنم  نیا  رد  نکاس  نایجاح  دایز  دادـعت  ار ، هیزیزع  هقطنم  رد  نکاس  یناریا  ناـیجاح  ییاـجباج  ندوب  ياهلحرم  ود  تلع 
ساسارب دـناهدش ،) هداد  ناکـسا  هیزیزع  رد  هک   ) هیکرت نایجاح  زا  یـشخب  نادوس و  قارع ، يزنودـنا ، ناریا ، ياهروشک  ناـیجاح  تفگ :

ياهـسوبوتا اب  ناب )» هیاس   » ای هّلظم »  » هاگتـسیا ات  یلع » باب   » هاگتـسیا زا   ) ار ریـسم  زا  یـشخب  هدـش ، هتـسب  اهروشک  نیا  نیب  هک  يدادرارق 
رد ار  اهـسوبوتا  نارئاز و  دـح  زا  شیب  ماـحدزا  راـک ، نیا  هـک  دـنیامیپیم  دوـخ  صوـصخم  ياهـسوبوتا  اـب  ار  يرگید  شخب  كرتـشم و 

، بش هعمج  ات  درک  هیـصوت  یناریا  نایجاح  هب  رگید  راب  همرکم  هکم  يرهـش  نورد  لقن  لمح و  لوؤسم  دـهاکیم . یلع » باـب   » هاگتـسیا
ییاضر دـندرگزاب . ناشناکـسا  لحم  هب  دـعب ، دـننامب و  مارحلا  دجـسم  رد  تعاس  کی  مارحلا ، دجـسم  تعاـمج  ياـهزامن  زا  سپ  ًاـمتح 

مارحلا و دجـسم  هب  ناشناکـسا  لحم  زا  نارئاز  لقن  لمح و  صوصخم  همرکم ، هکم  يرهـش  نرود  لقن  لمح و  ياهـسوبوتا  دش : روآدای 
زا ریغ  ییاـج  رد  دـنهاوخن  ناگدـننار  زا  دـننک و  يراددوخ  اـهنآ  اـب  ریگاـج  گرزب و  ساـنجا  لـمح  زا  دـیاب  ناـیجاح  تسا و  سکعرب 

هتسویپ يزور و  هنابش  لقن  لمح و  هکبش  دوخ ، نارئاز  ییاجباج  يارب  هک  تسا  يروشک  اهنت  ناریا  دننک . فقوت  هدش  نییعت  ياههاگتسیا 
نیا نایجاح  یـصاخ ، ياهتعاس  رد  طقف  عطقنم و  تروص  هب  ای  تسین و  يزور  هنابـش  ای  رگید ، ياهروشک  دروم  رد  اما  تسا ، هدرک  ریاد 

، نایجاح دصرد  هک 85  تسا  هدش  یحارط  يروط  نایناریا ، هژیو  ياهـسوبوتا  ياههاگتـسیا  طوطخ و  لاسما ، دنکیم . اجباج  ار  اهروشک 
هدایپ رتم  زا 250  شیب  زین  هدنامیقاب  دصرد  هدزناپ  دنیامیپب و  هدایپ  اههاگتسیا  ات  ار  رتم  زا 50  رتمک  يریسم  دیاب  اهسوبوتا  زا  هدافتسا  يارب 

. دننک هدافتسا  ناب ) هیاس   ) هلظم هاگتسیا  رد  جنپ  طخ  زا  دنناوتیم  ناریا ، ناتسرامیب  هب  نتفر  يارب  یناریا  نایجاح  دنرادن . يور 

هرّونم هنیدم  هب  ینیما  هللا  ۀیآ  تمیزع 

. دش هرّونم  هنیدم  مزاع  همرکم  هکم  زا  زورما  تسا ، دعب  هنیدم  عطقم  رد  یناریا  جاّجح  تسرپرس  نیشناج  هک  ینیما  میهاربا  هللا  ۀیآ 

لاسما جح  ياهیگژیو 

جح گرزب  هرگنک  توق  فعض و  طاقن  نارهت ، رد  یتسشن  رد  یصصخت  ياهنویـسیمک  لیکـشت  اب  : » تفگ ترایز  جح و  نامزاس  سیئر 
: دوزفا همرکم  هکم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  يربخ  داتـس  لحم  رد  ناراگنربخ  اب  وگتفگ  رد  یناهرز  ياقآ  دوشیم .» یـسررب  لـیلحت و 
. مینک رازگرب  لبق  ياهلاس  زا  رتهب  ار  جـح  مسارم  لاـس  ره  هک  تسا  نیا  رب  اـم  شـالت  دـش و  رازگرب  تالکـشم  نیرتمک  اـب  لاـسما  جـح 

يارب عیـسو  مظنم و  لقن  لمح و  هکبـش  زپ ، تخپ و  يارب  مرگ  تشوگ  نیمأـت  نارئاز ، لاـح  رتشیب  هاـفر  لاـسما  جـح  ییارجا  ياـهیگژیو 
لاسما جـح  ییاپرب  رد  یناریا  نارئاز  دـهدیم  ناشن  هتفرگ  تروص  ياـهیبایزرا  دوب . هکم  لیـس  زا  یـشان  تالکـشم  ندرکراـهم  نارئاز و 

دنهد ماجنا  ار  دوخ  ینابرق  دـندش  قفوم  یناریا  رئاز  رفن  رازه  زا 97  رفن  رازه  دودح 80  نابرق ، دیع  زور  رد  دناهتشاد . ار  لکـشم  نیرتمک 
یلم کناب  قیرط  زا  ناریا و  رد  ار  دوخ  ینابرق  هجو  نامروشک  نارئاز  زا  رفن  رازه   92 لاسما ، تسا . هتشادن  هقباس  نونکات  يرما  نینچ  هک 

. تشگ دنهاوخ  زاب  ناریا  هب  يدوعس  ياهزاورپ  اب  هیقب  یمالسا و  يروهمج  ییامیپاوه  ياهزاورپ  اب  جاجح  دصرد   54 دناهدرک . تخادرپ 
ندش نارگ  يارب  ياهمانرب  چـیه  تسا . لاس  ات 50  نارئاز 40  ینس  نیگنایم  دنتـسه و  درم  دصرد  نز و 54  یناریا  نارئاز  زا  دـصرد   46

. دوب میهاوخ  روشک  رد  مروت  نازیم  عبات  هراب  نیا  رد  میرادن و  هدنیآ  لاس  يارب  جح  مان  تبث  خرن 

یناریا جاجح  تشگزاب  زاورپ  نیتسخن 

هاگدورف رد  هبنـشراهچ  بش  همین  نهیم ، هب  تشگزاب  يارب  یناریا  جاجح  زاورپ  نیتسخن  درک : مالعا  ناریا  ترایز  جـح و  نامزاس  نواـعم 
ص: جح 25 ، زا  یناریا  جاجح  زا  نت  رازه  جنپ  ات  راهچ  نیب  هنازور  هکنیا  نایب  اب  يوضر  نسحلاوبا  دیس  تسـشن . نیمز  هب  نارهت  دابآرهم 
. درک مالعا  يراج  هاـم  نمهب  ار 24  نطو  هب  یناریا  جاجح  تشگزاب  زاورپ  نیرخآ  دـننکیم ، تعجارم  روشک  هب  يدوعـس  ناتـسبرع   370
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هکم زا  یناریا  جاـجح  زا  نت  رازه  نونکات 13  : » تفگ داد و  رارق  دـییأت  دروم  ار  هنیدـم  هکم و  رد  یناریا  جاجح  تمالـس  تحـص و  يو 
«. دناهدش هرونم  هنیدم  دراو  همرکم 

نهیم هب  تشگزاب  هار  رد  نارئاز  هب  ییاههیصوت 

هب طوبرم  روما  مامت  دـشاب  رارق  رگا  دـهاوخیم . یناوارف  هلـصوح  مه  دربیم و  ییالاب  يژرنا  مه  قیرـشت  مایا  يزیر  همانرب  لقن و  لمح و 
هعومجم نیا  ياهمدآ  هک  یطیحم  روصت  دوش ، یهدناماس  يزیر و  همانرب  هعومجم  کی  رد  قیرشت  مایا  هب  طوبرم  ياهراک  لقن و  لمح و 

زا یمین  هدش و  هتشاذگ  رس  تشپ  قیرشت  مایا  هچرگا  دمآ . تفر و  رپ  غولـش و  تسین : لکـشم  مه  نادنچ  دنتـسه  راک  هب  لوغـشم  نآ  رد 
نیب لقن  لمح و  هب  طوبرم  روما  نداد  ماجنا  لوغشم  نانچمه  دحاو  نیا  ناراکردناتسد  اما  تسا  هدیسر  نایاپ  هب  هعومجم  نیا  تیرومأم 
هدج هاگدورف  زا  لبق  هنیدم  یجاح  رازه و 568  تشگزاب 46  يارب  يزیر  همانرب  روط  نیمه  هدج و  هنیدم و  هب  جاجح  لاقتنا  يارب  يرهش 
نیا فیاظو  مامت  نوماریپ  همرکم  هکم  داتـس  هسدقم  رعاشم  لقن و  لمح و  لوؤسم  نایبارت  یلع  دـمحم  اب  رئاز  يوگتفگ  دنتـسه . ناریا  هب 

لمح و دراد : یلـصا  هخاش  ود  هسدـقم ، رعاشم  لقن و  لمح و  دـحاو  تسیچ ؟ یلک  فیرعت  کی  رد  هعومجم  نیا  هفیظو  تسا : هعومجم 
میـسقت رعاشم  لقن  لمح و  ییاوه و  لقن  لمح و  يرهـش ، نیب  لقن  لـمح و  هعومجم  ریز  هس  هب  لـقن  لـمح و  هخاـش  هک  رعاـشم  لـقن و 

زا رئاز  لاقتنا  يرهش  نیب  لقن  لمح و  هفیظو  دریگیمرب . رد  ار  هسدقم  رعاشم  هب  طوبرم  تایلمع  تامادقا و  هیلک  رعاشم  هخاش  دوشیم و 
لاقتنا هفیظو  اما  مینکیم . يریگیپ  طقف  ام  تسا و  هنیدم  داتـس  اب  هکم  هب  هنیدم  زا  رئاز  نداد  لاقتنا  تسا ؟ هدـج  هب  هکم  هنیدـم و  هب  هکم 
تایلمع تیلوؤسم  هک  ياهسـسوم  هکم ، رد   371 ص : جـح 25 ، تسا . هعومجم  نیا  اب  هدـج  هب  هکم  زا  ای  هنیدـم  هب  هکم  زا  جاجح  نداد 
راذـگاو یعرف ) هرادا   ) بتکم هن  هب  هفیظو  نیا  هک  تسا  ناریا  جاجح  یفوطم  هسـسوم  دراد ، هدـهع  هب  ار  جاجح  مازعا  رعاشم و  رارقتـسا ،

هب هکم  زا  ای  هنیدم  هب  هکم  زا  نارئاز  لاقتنا  يزیر  همانرب  دناهتفرگ . شـشوپ  تحت  ار  ناوراک  دـنچ  اهبتکم  نیا  زا  مادـک  ره  تسا و  هدـش 
هوحن ات  دریگیم  رارق  اهبتکم  رایتخا  رد  نآ  زا  دعب  یفوطم و  هسـسوم  رایتخا  رد  هدش  نیودت  همانرب  نیا  دهدیم و  ماجنا  ام  دحاو  ار  هدج 

ییارجا تایلمع  دوشیم . هنیدم  مزاع  زور  مادک  رد  یناوراک  هچ  هک  میهدیم  عالطا  هنیدم  داتس  هب  مه  دعب  دوش . صخشم  جاجح  لاقتنا 
نیا يارب  دنـسرب . دصاقم  هب  لکـشم  نودـب  یناریا  جاجح  ات  میراد  اهنآ  تامادـقا  رب  یلک  تراظن  ام  تسا و  یفوطم  هسـسوم  اهبتکم و  اب 

تکرح زا  شیپ  زور  هس  ات  مینک  علّطم  ناشناوراک  تکرح  لبق  زا  مه  ار  اهناوراک  ناریدـم  میراذـگیم و  یگنهامه  ددـعتم  تاسلج  راک 
اهنآ دنهد . ماجنا  ار  همانرذگ  هب  طوبرم  ياهراک  ای  سوبوتا  نتفرگ  يارب  مزال  تامادقا  هدرک و  هعجارم  دوخ  بتکم  هب  هدـج  ای  هنیدـم  هب 
نیا تشاد . دـنهاوخ  رایتخا  رد  ار  سوبوتا  تکرح ، زا  لبق  تعاس  هدزناش  هدـج  يوس  هب  رفـس  يارب  تعاس و  تشه  هنیدـم  هب  رفـس  يارب 
مامت میاهدرک و  دـقعنم  ینارـسوبوتا ) ياکیدنـس   ) هباقن اب  دادرارق  کی  روظنم  نیا  يارب  ام  هلب ، تسامـش ؟ قفاوت  دروم  درادناتـسا  ناـمز ،

يروهمج ترایز  جح و  نامزاس  یلک  دادرارق  ياههعومجمریز  زا  یکی  دادرارق  نیا  میاهدروآ . دادرارق  ياهدـنب  رد  ار  یتساوخرد  دراوم 
تـشگرب همانرب  دهدیم ؟ ماجنا  یتامادقا  هچ  امـش  دـحاو  روطچ ؟ ییاوه  لقن  لمح و  رد  تسا . ناتـسبرع  جـح  ترازو  اب  ناریا  یمالـسا 

دادرارق تسا . تشگزاب  همانرب  رد  مظن  داجیا  يارب  جاجح  یهدناماس  ام  هفیظو  تسا . صخشم  ناتسبرع  هب  زاورپ  زا  شیپ  ناریا  هب  جاجح 
ناریا و ناگدـنیامن  تسا . هدـش  هدـناجنگ  دادرارق  نـیا  لد  رد  يدوعـس  ییاـمیپاوه  اـب  جاـجح  زاورپ  هـک  تـسا  ریا  ناریا  تکرـش  اـب  اـم 

مینکیم شالت  اهناوراک  يارب  يزیر  همانرب  یگدنیامن و  ود  اب  یگنهامه  داجیا  اب  ام  دنوشیم و  رقتسم  هکم  داتس  رد  يدوعـس  ییامیپاوه 
مزاع عقوم  هب  اهناوراک  دشاب ، هتـشادن  ریخأت  اهزاورپ  مینکیم  یعـس  دندرگزاب . نهیم  هب  یلکـشم   372 ص : جح 25 ، چیه  نودـب  جاجح 

ییامیپاوه ياهتکرش  اب  یگنهامه  اب  دشاب ، دوخ  تکرح  نامز  رییغت  هب  لیام  ترورـض ، هب  انب  ای  يرامیب  لیلد  هب  يرئاز  رگا  دنوش و  هدج 
؟ دراد دوجو  يرگید  لیلد  ره  ای  همانرذگ  ندش  مگ  لیلد  هب  زاورپ  زا  رئاز  ندـناماج  ناکما  مینک . هدروآرب  ار  شاهتـساوخ  ناکمالا  یتح 

ناریدـم تسا . مک  یلیخ  ندـش  دوقفم  ناکما  دوشیم  هتفرگ  هلـصافالب  دوشیم و  هداد  رئاز  هب  هاـگدورف  رد  طـقف  همانرذـگ  هک  اـجنآ  زا 
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هدـش دوقفم  ياهمانرذـگ  مه  رگا  دـننک . لرتنک  ار  دوخ  ناوراک  تسرهف  ات  دـننزیم  رـس  دوخ  بتکم  هب  دورو  زا  سپ  زور  هس  اـهناوراک 
اما درادـن ؛ دوجو  یلکـشم  تباـب  نیا  زا  دوشیم و  روبع  هگرب  رودـص  هب  مادـقا  يدوقفم  تروـص  رد  هک  دوـشیم  صخـشم  اـجنآ  دـشاب 

، تسا هدوب  تکرح  هدامآ  ناوراک  یهاـگ  هک  هتـشاد  دوجو  هتـشذگ  ياـهلاس  رد  ياهبرجت  نینچ  تسا . نکمم  زاورپ  زا  رفاـسم  ندـناماج 
مینکیم فذح  ناوراک  تسرهف  زا  ار  رفاسم  مان  همانرذگ و  هک  تسا  نیا  عقاوم  روط  نیا  رد  ام  راک  تسین . ناوراک  ياضعا  زا  یکی  یلو 

هدـج و هب  ار  وا  نکمم  تروص  ره  هب  مینکیم  یعـس  مه  رظن  دروم  رئاز  ندرک  ادـیپ  زا  دـعب  دنـسرب . زاورپ  هب  دـنوش و  هدـج  مزاع  هیقب  ات 
ناوراک زا  ادـج  رگید و  يزاورپ  اب  دوش ، ینـالوط  رئاز  مازعا  ندرک و  ادـیپ  تاـیلمع  رگا  تروص  نیا  ریغ  رد  میناـسرب . شناوراـک  زاورپ 
تکرح ناـمز  ندرکن  تیاـعر  اـم  لکـشم  نیرتگرزب  تسیچ ؟ شخب  نیا  رد  امـش  لکـشم  نیرتـگرزب  دـش . دـهاوخ  ناریا  یهار  شدوخ 

دنزیم و هبرض  ام  هب  مه  نیا  دنکیم . تکرح  رید  دنکیمن و  تیاعر  ار  هدش  مالعا  نامز  یناوراک  هک  هدش  هدهاشم  اهراب  تساهناوراک .
يارب ناتــسبرع  جـح  ترازو  ناگدـنیامن  هدرک و  لـطعم  داـیز  ار  سوـبوتا  ناوراـک  نـالف  هـک  هدیــسر  ییاهــشرازگ  ناـشدوخ . هـب  مـه 

اب اهناوراک  تسا  رتهب  اما  دروخن  رب  لکـشم  هب  ناوراک  ات  میاهدـش  لـمع  دراو  راـب  ره  اـم  هچرگا  دـناهتفر . اـجنآ  هب  سوبوتا  ندـنادرگزاب 
نودـب ار  یناریا  نارئاز  ات  دـنکیم  کمک  ام  هب  مظن  دوجو  دـننک . کمک  ناشدوخ  اـم و  هب  میاهدرک ، مـالعا  اـهنآ  هب  هک  یناـمز  تیاـعر 

زا يربخ  زونه  هدنام و  یقاب  زاورپ  هب  تعاس  تفه  ای  شش  هک  دناهتفرگ  سامت  هدج  هاگدورف  زا  اهراب  میتسرفب . ناریا  هنیدم و  هب  لکـشم 
اب اهناوراک  تسیچ ؟ دروم  نیا  رد  امش  هیـصوت   373 ص : جح 25 ، دزاسیم . هجاوم  لکشم  اب  ار  ام  روما  نیا  تسین . ناوراک  ياهـسوبوتا 

ییامیپاوه ياهتکرـش  دنـشاب  هتـشاد  رظن  رد  یناریا  جاـجح  دـننک و  تکرح  دوخ  صخـشم  تقو  رد  تعاـس و  رـس  يدـنبنامز و  تیاـعر 
مه ندز  هناـچ  دـنریذپیمن و  رفاـسم  ره  زا  درادناتـسا  كاـس  ود  زا  شیب  هجو  چـیه  هـب  يدوعـس  ییاـمیپاوه  ناریا و  یمالـسا  يروـهمج 

. دیـشاب هتـشادن  هارمه  كاس  ود  زا  شیب  دـینک و  تیاعر  ار  يزاورپ  نیناوق  هک  مینکیم  دـیکأت  مه  زاب  میاهتفگ و  اهراب  درادـن . ياهدـیاف 
ات دیریگب  يدج  ار  نیناوق  تسا  رتهب  سپ  دنوشیم . هداد  تشگرب  هاگدورف  رد  مه  ییوشسابل  نیشام  لاچخی و  نویزیولت و  نوچ  یلیاسو 

رایتخا رد  اهزور  نیمه  هک  تسا  هدش  میظنت  راب  هب  طوبرم  لئاسم  راب و  لیوحت  همانشخب  هتبلا  دیشاب . هتـشاد  ناریا  ات  رـسدرد  نودب  يرفس 
رهـش هب  دـعب ، هنیدـم  جاجح  مازعا  نمهب  مجنپ  زور  زا  تسا ؟ هدـش  زاغآ  ینامز  هچ  زا  جاجح  تشگزاب  تایلمع  دریگیم . رارق  اهناوراک 

1 تعاس 50 / زا  مه  ناریا  هب  هدج  هاگدورف  زا  لبق  هنیدم  جاجح  مازعا  تشاد . دهاوخ  همادا  نمهب  مهدـفه  ات  هدـش و  زاغآ  هرونم  هنیدـم 
ات مهدزیـس  زا  مه  هنیدم  هاگدورف  هتبلا  دش . دـهاوخ  لابند  نمهب  مهدزون  ات  زاورپ  اب 151  تایلمع  نیا  هک  هدش  زاغآ  زورما  دادـماب  هقیقد 

هـسدقم رعاشم  لقن  لمح و  هب  طوبرم  لقن  لمح و  موس  شخب  دـنکیم . لقتنم  ناریا  هب  ار  جاجح  زاورپ  یط 155  نمهب  مراهچ  تسیب و 
همانرب دش . دهاوخ  هیبش  راک  شرازگ  کی  هئارا  هب  رتشیب  دحاو  نیا  هفیظو  رکذ  میتشاذگ  رس  تشپ  ار  قیرـشت  مایا  هک  نآ  هب  هجوت  اب  دوب .

ود زا  یلدنص   94 / 200 میتساوخ ، مه  ار  رعاشم  سیورس  میدرک ، دقعنم  ینارسوبوتا  ياکیدنـس  اب  هک  يدادرارق  رد  دوب ؟ هچ  امـش  يزیر 
رد یلدنــص  رازه  هک 28  مـیدرک  هراـجا  دنتـشاد ) رگید  لـقن  لـمح و  ياهتکرـش  زا  يرتـهب  ياهـسوبوتا  هـک   ) وکـسات لـفاح و  تـکرش 
زا سوبوتا  دنچ  دنادب  ات  میتشاذـگ  شرایتخا  رد  میدرک و  میظنت  ار  ناوراک  ره  همانرب  مه  زاب  دوب . فقـس ) نودـب   ) فوشکم ياهـسوبوتا 

. دـش ماجنا  تافرع  هب  نارئاز  لاقتنا  تایلمع  دـنتفر و  سوبوتا  تفایرد  يارب  اهناوراک  هجح  يذ  متفه  زور  دریگب . لیوحت  تکرـش  مادـک 
هک داد  لیوحت  سوبوتا  هتعاس  هدزناش  يریخأت  اب  دوخ ، ياهـسوبوتا  يالاب  مجح  لیلد  هب  لـفاح  تکرـش   374 ص : جـح 25 ، لاسما  هتبلا 

میهاوخ رظن  رد  جـح  ماـیا  لوط  رد  هچ  دادرارق و  رد  هچ  ار  لـضعم  نیا  هدـنیآ  لاـس  رد  اـم  درک و  داـجیا  ار  يرایـسب  تالکـشم  رما  نیا 
هکم هب  ینم  زا  نارئاز  تشگرب  يارب  میاهدرک . تیاکـش  هباقن  هب  میدوبن و  لفاغ  عوضوم  نیا  يریگیپ  زا  مه  لاسما  هک  نآ  نمـض  تشاد .
اًلمع ینم  دیدش  کیفارت  هب  هجوت  اب  اما  تشادـن ؛ هدـننار  مه  سوبوتا  دـنچ  دوب و  هدـش  بارخ  ینم  رد  سوبوتا  دـنچ  دـیتشادن ؟ یلکـشم 

رد دیـسر و  ماجنارـس  هب  ریخأت  اب  سوبوتا  لاسرا  يارب  اـم  شـالت  تشادـن . دوجو  ینم  يوس  هب  اـم  یطاـیتحا  ياهـسوبوتا  تکرح  ناـکما 
يارب یتالکـشم  ندمآ  دوجو  هب  ثعاب  دیدش  یگدنراب  لیلد  هب  قافتا  نیا  دـندش . هکم  مزاع  ریخأت  تعاس  دـنچ  اب  ناوراک  هدزناپ  هجیتن ،
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لماک روط  هب  هکم  هب  یناریا  جاجح  لاـقتنا  تاـیلمع  درک . میهاوخن  شومارف  هدـنیآ  لاـس  رد  مه  ار  هبرجت  نیا  هک  دـش  ناوراـک  ناریدـم 
رد دوخ  ياهلته  لزانم و  هب  ملاس  جاجح  مامت  دیسر و  نایاپ  هب  یلکشم  چیه  نودب  اما  دش  ماجنا  ریخأت  اب  تایلمع  نیا  هچرگا  دش ؟ ماجنا 

الـصا هدیـسرن و  هجح  يذ  مهدزاود  زور  رد  یناریا  جاجح  يارب  ياهثداح  اـی  بیـسآ  دروم  رد  مه  يرگید  شرازگ  چـیه  دندیـسر . هکم 
ندرک اـپرب  هفیظو  دـیهد ؟ حیـضوت  مه  هراـب  نیا  رد  تسا . قیرـشت  ياـهزور  هـب  طوـبرم  امـش  تیلاـعف  مود  هخاـش  تـسین . ینارگن  ياـج 
ناتـسا ره  ياهناوراک  يارب  ام  دوشیم . ارجا  ام  تراظن  یگنهامه و  يزیر ، همانرب  اب  اما  تسا  یفوطم  هسـسوم  هدهع  هب  تافرع  ياهرداچ 
رایتخا رد  ار  ناوراک  ره  ياهرداچ  دادـعت  اهناوراک و  رارقتـسا  لـحم  ینم و  تاـفرع و  هشقن  مینکیم و  صخـشم  هدـنیامن  دـنچ  اـی  کـی 

مه زاب  هک  دننکیم  مادقا  ناوراک  ره  ياهرداچ  لیوحت  يارب  یفوطم  هسـسؤم  اب  یگنهامه  ام و  تراظن  اب  اهنآ  میراذـگیم و  اههدـنیامن 
. درک میهاوخ  هلخادم  ام  دیایب  شیپ  یفوطم  هسسوم  اب  هدنیامن  ای  هدنیامن ، اب  ناوراک  ای  اهناوراک ، نیب  یلکشم  رگا  نایم  نیا  رد 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  نیغلبم  لک  هرادا  ياضعا  رادید 

نیغلبم و لک  ریدـم  غالب ، تلاـسر و  هکبـش  ياـضعا  زا  يدادـعت  اـههزوح و  رـس  اههورگرـس و  اههکبـش و  نیلوؤسم  زورما  رهظ  زا  شیپ 
. دندرک هئارا  دوخ  تیلاعف  زا  یشرازگ  رادید و  هیقف  ّیلو  هدنیامن  اب  للملا  نیب  روما  تنواعم 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  سلجم  ناگدنیامن  زا  یعمج  رادید 

نیا رد  دندرک . رادید  يرهش  ير  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  اب  دناهدش  فرشم  جح  هب  هک  متفه  سلجم  ناگدنیامن  زا  يدادعت  زورما  رهظ 
ًاعمج  ) دناهدش فرـشم  جح  سلجم  هدنیامن  دادعت  نیرتمک  لاسما  تفگ : ناگدنیامن  زا  یکی  تشاد  روضح  زین  یناهرز  ياقآ  هک  رادید 

. یکشزپ دننام  دناهدمآ  راک  يارب  هتـشر و  کی  صـصختم  ناونع  هب  مه  یخرب  تسا . هدوب  ناشدوخ  تبون  شیف و  اب  ًابلاغ  هک  رفن ) هدفه 
ار لمع  هب  جاتحم  نارامیب  اذل  دادن . لمع  قاتا  يرارقرب  هزاجا  ناریا  یکـشزپ  تأیه  هب  ناتـسبرع  درک : راهظا  کشزپ  ناگدـنیامن  زا  یکی 

رامیب کی  هک  يروط  هب  تسا ، دـب  رایـسب  ناشدروخرب  نییاپ و  رایـسب  هنیدـم  هکم و  یناـمرد  متـسیس  میتسرفیم . يدوعـس  ناتـسرامیب  هب 
ناـکم رییغت  رثا  رب  دناهتـشاذگ . ياهشوـگ  هدرک و  نوریب  ناتـسرامیب  زا  ینعی  دـناهدرک ، صخرم  بش  هـمین  زا  دـعب  هـس  تعاـس  ار  یناریا 

رد ناریا  هاگنامرد  يارب  یتباث  ياج  رگا  دوشیم . دراو  ناتـسبرع  رد  ام  ناتـسرامیب  تازیهجت  هب  يدایز  نایز  لاسره ، رد  ناریا  هاـگنامرد 
کشزپ و ارچ  ناریا  هک  دنکیم  ضارتعا  ام  هب  ناتـسبرع  جح  ریزو  تشاد : راهظا  خساپ  رد  یناهرز  ياقآ  تساجب . یلیخ  دوش  هتفرگ  رظن 

نامتخاس نیمأت  هرابرد  يو  دـیهد ؟ ماجنا  امـش  ار  اـم  هفیظو  ارچ  سپ  میریگیم ، امـش  زا  ناـمرد  هنیزه  هک  اـم  دروآیم ؟ یکـشزپ  تیئه 
ص: جح 25 ، رتم  زا 20000  شیب  يرگید  عبرم و  رتم  تحاسم 8000  هب  یکی  نیمز  هعطق  ود  کلام  اب  دوزفا : ناریا  هاگنامرد  يارب  تباث 
ناتـسرامیب و يارب  مه  مینک  هراجا  هلاس  هد  ام  ات  دنزاسب  یناریا  هقیلـس  هشقن و  لیم و  اب  بسانتم  نامتخاس  هک  میاهدرک  وگتفگ  عبرم   376

بوخ تفگ : زین  هسلج  رد  رضاح  ناکـشزپ  زا  یکی  میزاسب . نامدوخ  ات  دنـشورفیمن  ام  هب  نیمز  ناتـسبرع  رد  یناریا . نارئاز  ناکـسا  مه 
لمح ياههدننار  دوشیم  ایآ  و  یبد ؟ ءاعنص و  نانبل ، لثم  دنک ؟ سیسأت  نیمرح  رد  یناتسرامیب  دناوتیم  ناریا  ایآ  هک  دوش  یسررب  تسا 
تلود داتفا و  نابایخ  رد  هک  دوب  نایناریا  فقو  ینیمز  هنیدم  رد  تشاد : راهظا  مه  يرهش  ير  ياقآ  دنـشاب ؟ یناریا  يرهـش ، نورد  لقن  و 

ير ياقآ  میرخب . نیمز  هنیدم  رد  دش  نکمم  يزور  رگا  ات  میتشاذگ  کناب  رد  ار  غلبم  نآ  ام  درک و  تخادرپ  ناریا  هب  ار  شتمیق  يدوعس 
لوا زا  يرـصم  کی  هنیدم ، رد  لاسما  لیمک  ياعد  ندناوخ  ماگنه  دننکیم . دیجمت  هفرع  لیمک و  ياعد  يرازگرب  زا  همه  دوزفا : يرهش 

يروج ار  لیمک  ياعد  : » دومرف نم  هب  لوا  لاس  نامه  مه  بـالقنا  ربهر  تسیک ؟ زا  اـعد  نیا  تفگ : دـنام و  ناـیناریا  راـنک  اـعد  رخآ  اـت 
«. تسا دیحوت  اپارس  هعیش و  راختفا  نوچ  دنامب ؛ هک  دینک  یهد  نامزاس 
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ریازجلا هثعب  زا  هیقف  ّیلو  هدنیامن  دیدزاب 

وگتفگ روشک  نیا  ینید  روما  فاقوا و  ریزو  هللا  مالغ  رتکد  اب  تفر و  ریازجلا  هثعب  رادید  هب  يرهـش  ير  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح 
زیزع و ردارب  رـضحم  رد  بشما  لاس ، نیمدـنچ  راب و  نیمدـنچ  يارب  هک  میلاحـشوخ  یلیخ  تفگ : يرهـش  ير  ياقآ  رادـید  نیا  رد  درک .

مییآیم یلاع  بانج  ترایز  هب  هک  راب  ره  ام  مینکیم . رکـشت  ناشناهارمه  ناشیا و  مرگ  ییاریذـپ  زا  میتسه . هللا  مالغ  رتکد  نامراوگرزب 
. دوشیم هبناج  ود  طباور  یکیدزن  رگیدمه و  هب  اهلد  رتشیب  هچره  ندـش  کیدزن  ببـس  اهرادـید  نیا  دوشیم و  رتدایز  امـش  هب  نامتبحم 

هراشا جاجح  هب  باطخ  مهم  رایـسب  هتکن  دـنچ  هب  دـندرک ، رداص  نارئاز  هب  باطخ  هک  یماـیپ  رد  يربهر  مظعم  ماـقم   377 ص : جح 25 ،
لیلد هب  تسا . یلدمه  يرکفمه و  تدـحو و  دـنمزاین  هشیمه  زا  شیب  کنیا  یمالـسا  هعماج  هک  تسا  نیا  تاکن  نیا  زا  یکی  دـناهدرک .

هن یلدمه  داحتا و  نیا  هک  دناهدرک  حیرـصت  ناشیا  دناهتفرگ . فده  ار  مالـسا  لصا  میرک و  نآرق  هشیمه  زا  شیب  مالـسا  نانمـشد  هکنیا 
يدام و عفانم  هب  ندیسر  ینید و  ياهـشزرا  اهدرواتـسد و  زا  عافد  يارب  هکلب  دنوش  ریگرد  اهروشک  ریاس  اب  ناناملـسم  هک  تسا  نآ  يارب 

تیحیسم هلمج  زا  بهاذم  همه  دوب ، ناناملسم  تسد  رد  هک  یتقو  ات  سدق  تسا : هدمآ  مایپ  نیا  رد  تسا . نانمـشد  ربارب  رد  دوخ  يونعم 
هک یتقو  یعیبط  روط  هب  دننکیم . هچ  ناناملـسم  اب  دینیبب  تسا  دوهی  تسد  هک  نآلا  یلو  دندرکیم  هدافتـسا  نآ  زا  لکـشم  نودب  دوهی  و 

مالسا هرهچ  ات  دننکیم  شالت  اذل  دنکیم ، ریخست  ار  اهگنهرف  اهلد و  دنک ، روهظ  اجره  مالسا  گنهرف  هک  دندرک  هجوت  مالـسا  نانمـشد 
هناهب اهنآ  هب  هک  دـنهدیم  ماجنا  مالـسا  ناهج  عفانم  اب  تیدـض  رد  ییاـهراک  یمالـسا  ياهوردـنت  زا  ياهدـع  هنافـساتم  دـنزاس . هّوشم  ار 

تدحو يرکفمه و  مهافت ، جح ، تینارون  اب  هک  تسا  مالسا  ياملع  نارکفتم و  ًاصوصخ  ناناملـسم و  يارب  تصرف  نیرتهب  جح  دهدیم .
ًاـصوصخ ریازجلا ، رد  ناتـسود  هب  ات  منکیم  میدـقت  امـش  هب  ار  مهم  رایـسب  مایپ  نیا  زا  هخـسن  کی  هللا  ءاش  نإ  دـننک . تیوقت  ار  یمالـسا 

رد ادخ ، ینارون  هناخ  رانک  رد  مه  زاب  مراودیما  منکیم و  رکشت  امـش  مرگ  ییاریذپ  زا  رگید  راب  نم  دینک . ادها  ریازجلا  يروهمج  سیئر 
يارب يرهش  ير  ياقآ  زا  تفگ : خساپ  رد  ریازجلا  ینید  روما  فاقوا و  ریزو  هللا  مالغ  رتکد  ياقآ  منک . رادید  امـش  اب  ریازجلا  رد  ای  ناریا 
اههثعب زورید  هسلج  رد  نم  مرکشتم . مینک ، هدافتسا  ناشیا  ینیب  نشور  زا  ناشهارمه و  ياملع  ناشیا و  زا  دوشیم  ثعاب  هک  اهرادید  نیا 
مالـسا اریز  دوب . نم  نانخـس  روحم  دـندرک ، حرطم  ناشیا  هک  يراـکفا  نیا  متفگ و  نخـس  یبرع  ياـهروشک  یگدـنیامن  هب  ناتـسبرع  رد 

اب ار  نایناهج  دیاقع  دراد  تسا و  هبذاج  ياراد  نآرق  مالـسا و  دریگیم . رارق  نانمـشد  هلمح  دروم  ناهج  رد  رتشیب  شرتسگ  میب  زا  زورما 
ياهـشور زا  مالـسا  اب  هزرابم  هار  رد  دنباییم و  عافد  تلاح  رد  ار  دوخ  اهنآ  اذـل  دـهدیم و  رارق  ریثات  تحت  فلتخم  ياهاگدـید  نایدا و 

یعدم اهنآ  تسا ، یمالسا  ياهروشک  هب  میقتسم  زواجت  اههنتف و  نتخیگنارب  اهنآ  زا  یکی  هک  دننکیم  هدافتسا   378 ص : جح 25 ، يدیلپ 
اب زورما  ام  نانمشد  تسا . مالسا  اهشزرا  نیا  عفادم  نیلوا  هک  یلاح  رد  دنتسه  یـسارکومد  ناسنا و  تمارک  يدازآ و  هب  مارتحا  وگتفگ و 

يروآ نف  دروم  رد  ناریا  هب  هلمح  دـنوشیم . یمالـسا  ياهروشک  ینف  یملع و  يداصتقا ، تفرـشیپ  دـشر و  عناـم  اهـشور  نیرتکانتـشحو 
نینچ لیئارـسا  دنه و  ناتـسکاپ و  ناریا ، زا  لبق  رگم  دنزب ، ياهتـسه  حالـس  تخاس  هب  تسد  ناریا  رگا  یتح  تسا . هلمج  نآ  زا  ياهتـسه 

رب دـیاب  ام  هک  متفگ  دوخ  نانخـس  رد  نم  دنتـسه . اهروشک  یملع  تفرـشیپ  اـب  هزراـبم  يارب  شـالت  رد  اـهنآ  هک  تسا  نشور  دـناهدرکن .
هک دنـشاب  ییاهراک  زاس و  يوج  تسج و  رد  دـیاب  نارگـشهوژپ  املع و  هژیو  هب  اـم  همه  مینک و  دـیکأت  یمالـسا  ياـهروشک  تاـکرتشم 

لیمحت ام  رب  جراخ  زا  دناوتیمن  یلح  هار  چیه  دـننک و  وج  تسج و  یمالـسا  تما  يارب  ار  یـشخب  تداعـس  لقتـسم و  لماک و  یگدـنز 
همه اما  تسا ، یناریا  جاـجح  هب  هچرگا  يربهر  ماـیپ  تسا . نارکفتم  اـملع و  هفیظو  نیا  مینک و  باـختنا  ار  دوخ  هار  دـیاب  دوخ  اـم  دوش .

تیبثت مالـسا  ناهج  نالاعف  ناگتخیهرف و  نایم  رد  دبای و  شرتسگ  دیاب  اههشیدنا  نیا  دنوش و  علطم  نآ  زا  دیاب  مالـسا  ناهج  ناگتخیهرف 
، گنهرف دـیلوت  ینعی  راک ، نیا  تسا و  گنهرف  دـنمزاین  درکیور  نیا  دروآرد . لاعف  شنکاو  تلاح  هب  لاـعفنا  تلاـح  زا  ار  ناـنآ  دوش و 
. مینکیم لابقتـسا  اهرادـید  تامادـقا و  نینچ  زا  اـم  تسا . یگنهرف  ياهتیـصخش  یگنهرف و  زکارم  راـک  هکلب  تسین  نارادمتـسایس  راـک 

هتـشذگ زا  رتهب  ریازجلا  ناریا و  طباور  هّللادمحب  تسا و  هنیمز  نیا  رد  شقن  يافیا  هدامآ  رارقتـسا  شمارآ و  يرارقرب  زا  سپ  مه  ریازجلا 
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هک میراد  نانیمطا  ام  دـنرادرب . ماگ  هار  نیا  رد  دنرامـشب و  تینغ  ار  اـهتصرف  نیا  دـیاب  زین  ناـملاع  نارادمتـسایس ، رب  هوـالع  یلو  تسا 
نینچ ربارب  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتيوـق  مالـسا  اریز  درب ، دـهاوخن  نیب  زا  ار  مالـسا  اـما  تشاد  دـهاوخ  ییاـهنایز  هچ  رگا  مالـسا  هب  هـلمح 
. دنوش جراخ  دوخ  یلاعفنا  تلاح  زا  ات  دننک  لمع  یهلا  رماوا  هب  دننک و  لکوت  ادخ  هب  دیاب  ناناملسم  دور و  رد  هب  نادیم  زا  یتالمح 

داشرا ياههورگ  هسلج  يرازگرب 

نارئاز زا  یخرب  يراتفر  تافّلخت  ملیف  هسلج  نیا  رد  دش . رازگرب  هکم  رد  هثعب  نامتخاس  رد  داشرا  ياههورگ  هسلج  هبنش  هس  زورما  رـصع 
ياضعا يارب  رکسع  یـضاق  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  نینچمه  تشاد . نارـضاح  رد  يدایز  ریثأت  هک  دش  هداد  شیامن  هتـشذگ  لاس  رد  یناریا 

عیـشت و بهذم  يوربآ  ظفح  هک  درک  دیکأت  هتکن  نیا  رب  دش و  رکذتم  ار  نانآ  هفیظو  تیـساسح  تیمها و  ینارنخـس و  داشرا  ياههورگ 
«1 . » دنتسه اهنآ  يارجا  هب  فظوم  داشرا  ياههورگ  هک  تسا  یتاکن  تیاعر  هب  طونم  ناریا  یمالسا  يروهمج 

هجح يذ  هبنشراهچ 16 

ةراشا

1383 / 11 / 7

عیقب ياهتیدودحم  عفر  يارب  ناتسبرع  جح  ریزو  هدعو 

دمحا رادید  نیا  رد  درک . وگتفگ  رادید و  يدوعـس  ناتـسبرع  جح  ریزو  یندم  دایا  رتکد  اب  هدـج  ردـنب  رد  ترایز  جـح و  نامزاس  سیئر 
هک درک  يراودـیما  راهظا  ینادردـق و  يراج  لاس  جـح  ندـش  رازگرب  رتهب  تهج  رد  ناتـسبرع  تلم  تلود و  شـالت  هجوت و  زا  یناـهرز 

هنیدم تبون  یناریا  نارئاز  هک  دوش  هدیشیدنا  يریبدت  ات  تساوخ  ناتسبرع  جح  ریزو  زا  یناهرز  دنک . ادیپ  رارمتـسا  ینونک  یلماکت  ریـسم 
هئارا اب  رادید  نیا  رد  زین  ناتسبرع  جح  ریزو  دوش . عفر  هدش  ادیپ  نانز  يارب  هک  مه  ییاهانگنت  دننک و  ادیپ  ار  عیقب  همئا  ترایز  قیفوت  دعب 

يروهمج جـح  ناراکردـنا  تسد  همه  زا  یندـم  رتکد  دـناوخ . نیرتهثداح  مک  لاح  نیع  رد  نیرتتیعمجرپ و  ار  لاـسما  جـح  یـشرازگ 
نیا همادا  يارب  فرط  ود  يراکمه  ترورـض  رب  درک و  ینادردق  نارئاز  بوخ  تیریدم  جح و  عماج  يزیر  همانرب  لیلد  هب  ناریا  یمالـسا 

هک تساوخ  نارئاز  همه  زا  داد و  دعاسم  لوق  هدمآ  دوجو  هب  عیقب  ترایز  يارب  هک  یتالکـشم  عفر  يارب  نینچمه  يو  دومن . دیکأت  دـنور 
هب 000/ کیدزن  هک  درک  ینیب  شیپ  ترایز ، جح و  نامزاس  سیئر  یناهرز  دمحا   381 ص : جح 25 ، دننک . تیاعر  ار  تاررقم  نیناوق و 

خساپ رد  ترایز  جح و  نامزاس  سیئر  دنوش . هدرفم  هرمع  کسانم  ماجنا  يارب  ناتسبرع  راپسهر  ناضمر ، هام  ات  رفـص  هام  زا  یناریا   450
، یندم دایا  رتکد  تفگ : نارئاز  يوس  زا  تاررقم  تیاعر  هب  يدوعس  ماقم  دیکأت  لیلد  ناتـسبرع و  جح  ریزو  اب  شرادید  هرابرد  یلاؤس  هب 

جح ریزو  دش . ماحدزا  نیا  عفر  راتساوخ  درک و  هراشا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ماقم  تشپ  نارازگزامن  ماحدزا  هب  ناتسبرع  جح  ریزو 
ار ياهقلح  دـننکیم  شالت  دنـشاب و  میهاربا  ماقم  هب  کیدزن  دـننکیم  یعـس  فاوط ، زامن  هماـقا  يارب  نارئاز  یـضعب  هک  تفگ  ناتـسبرع 
هب رصحنم  ار  هلاسم  نیا  ترایز  جح و  نامزاس  سیئر  تسا . هدرک  داجیا  تمحازم  ناگدننک  فاوط  ریاس  يارب  راک  نیا  هک  دننک  تسرد 

نامزاس سیئر  دننک .» تیاعر  ار  هتکن  نیا  هک  میهدیم  رکذت  یناریا  جاجح  هب  ام  متفگ : رادید  نیا  رد  نم  : » تفگ یلو  تسنادن ، نایناریا 
هک دناهدش  ناتسبرع  دراو  جح  کسانم  يادا  يارب  یناریا   99 رب 847 / غلاب  جح ، ترازو  رامآ  نیرخآ  قبط  تشاد : راهظا  ترایز  جـح و 

نارئاز زا  دصرد  هب 54  کیدزن  دنتـسه . روشک  زا  جراخ  میقم  نایناریا  هیقب  دـناهدمآ و  ترایز  جـح و  قیرط  زااهنآ  رفن  رازه  زا 97  شیب 
. دنتسه هلاس  ات 50  نیب 40  نارئاز  رثکا  دنراد و  لاس  يالاب 70  رفن  رازه  زا 5  رتمک  دنتسه . نز  دصرد  درم و 46  یناریا 
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هیقف یلو  هدنیامن  اب  ریمشک  وماج و  مظعا  یتفم  رادید 

يرهـش ير  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  اب  ریمـشک  تنـس  لها  ياملع  زا  نتراهچ  هارمه  هب  ریمـشک  وماج و  مظعا  یتفم  هبنـشراهچ  زورما 
هب یـسراف  نابز  مالـسا و  گنهرف  ذوفن  هچخیرات  زا  یـشرازگ  نایب  نمـض  ریمـشک  وماج و  مظعا  یتفم  ادتبا  رادید  نیا  رد  دندرک . رادید 
نم قفاوت ، نآ  لابند  هب  هک  درک  اضما  یگنهرف  قفاوت  کی  ورهن  لعل  رهاوج  اب  دـمآ و  دـنه  هب  ناریا  هاش  لاس 1956 م  رد  تفگ : ریمشک 

رد یـسراف  گنهرف  ات  دوش  سیـسأت  ریمـشک  ناریا - ِیمداکآ  هک  تسا  مزال  نونکا  مدـش . مازعا  باختنا و  نارهت  رد  لیـصحت  همادا  يارب 
هب عجار  دوشیمن . دروآرب  یمالـسا  ياهروشک  زا  ناـنآ  راـظتنا  دـنمولظم و  ریمـشک  ناناملـسم  دوش . ظـفح   382 ص : جح 25 ، ریمـشک 
رش ات  دوش  تردقربا  هب  لیدبت  ناریا  مراودیما  دنـشاب . هتـشاد  عضوم  کی  ناناملـسم  همه  ات  درک  هدنز  ار  ینیمخ  ماما  عضوم  دیاب  ریمـشک 

راهظا يرهـش  ير  ياقآ  رادـید  نیا  رد  دـنراد . مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هب  يداـیز  دـیما  ریمـشک  مدرم  نونکا  دـنک . عفد  ار  اـکیرما 
یلوتم تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  امـش  رظن  دروم  یمداکآ  يارب  تفگ : دشاب و  يدعب  ياهرادید  همدقم  رادید  نیا  هک  درک  يراودـیما 

يارب تدـحو  هتفه  رد  ار  امـش  هک  مهاوخیم  بیرقت  عـمجم  زا  نم  دـنک . سیـسأت  ار  نآ  ناـمزاس  نیا  هک  تسا  هتـسیاش  تسا و  یبوـخ 
ررقم هک  درک  اضاقت  ار  ناریا  یساسا  نوناق  زا  هخـسن  ود  ریمـشک  وماج و  مظعا  یتفم  رادید  نیا  نایاپ  رد  دنک . توعد  تدحو  سنارفنک 

. دش میدقت  ناشیا  هب  باتک  دّلجم  دنچ  اب  نابز ، دنچ  هب  يربهر  مظعم  ماقم  مایپ  يد  یس  نینچمه  دنتسرفب . يو  يارب  دش 

هثعب شهوژپ  شزومآ و  تنواعم  هچخیرات  فادها و 

شهوژپ شزومآ و  تنواعم  لیکـشت  هچخیرات  فادها و  زا  لیـصفت  هب  رئاز  اب  وگتفگ  رد  زورما  رکـسع  یـضاق  یلع  دیـس  مالـسالا  ۀجح 
. دـییامرفب نآ  فیاظو  حرـش  شهوژپ و  شزومآ و  تنواعم  يریگلکـش  زا  ياهچخیرات  ًافطل  ادـتبا  رد  دـیناوخیم : اًـلیذ  هک  تفگ  نخس 

جح روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  تمس  هب  يرهـش  ير  ياقآ  باصتنا  لاس  نیلوا  زا  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  تنواعم 
دراد و تیلوؤسم  شهوژپ  شزومآ و  هزوح  ود  رد  تسادـیپ  نآ  ماـن  زا  هک  هنوگناـمه  درک و  راـک  هب  زاـغآ  لاس 1370  ینعی  تراـیز  و 

يزیچ رصتخم  رثا  دنچ  زج  هنافساتم  هک  دش  مولعم  و  یـسررب ، یلبق  هدش  ماجنا  ياهراک  راک  يادتبا  رد  ور  نیا  زا  دنک . هفیظو  يافیا  دیاب 
ناـبطاخم و دـش  یعـس  هلأـسم ، هب  یملع  هاـگن  کـی   383 ص : جـح 25 ، اـب  اذـل  درادـن  دوـجو  دـیامن  عـفترم  ار  نارئاز  زاـین  دـناوتب  هک 

فظوم ياهورین  نانکراک و  زا  معا  جح  نارازگراک  وس  کی  زا  دیرـضحتسم  هک  هنوگنامه  دوش و  صخـشم  ًاقیقد  کی  ره  ياهیدنمزاین 
یط یملع و  حطـس  ءاقترا  دـنمزاین  اهناوراک  همدـخ  نانواعم و  ناریدـم و  اهناوراک ، ياهنیعم  نویناحور و  هثعب ، ترایز و  جـح و  نامزاس 

، تالیـصحت داوس و  حطـس  هعومجم ، ود  ره  رد  هک  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  نارئاز و  رگید  يوس  زا  دـندوب و  یـشزومآ  ياـههرود  ندرک 
رد راک  لاح  ره  هب  تخاسیم . هجاوم  یتالکـشم  اـب  ار  شزومآ  تسا  یعیبط  هک  تشاد  دوجو  يداـیز  یگنهرف  فـالتخا  ینـس و  حـطس 
ره يراک  هزوح  رد  یـصصخت  ياهـشزومآ  سپـس  دیدرگ . زاغآ  یـشزومآ  ياههوزج  باتک و  هیهت  یهیجوت ، یـشزومآ  تاسلج  اب  ادتبا 

شـالت هک  دـنام  یقاـب  تنواـعم  نیمه  رد  یموـمع  اهـشزومآ  تفرگ و  رارق  تراـیز  جـح و  ناـمزاس  نینچمه  هثعب و  ياـهتنواعم  زا  کـی 
میاهدرک رشتنم  رثا  زا 420  شیب  نونکات  هناتخبـشوخ  مینک و  مادقا  نارئاز  یگنهرف  یملع و  حطـس  ندرب  الاب  هب  فلتخم  قرط  زا  میاهدرک 
کـسانم جح  کسانم  هللا  همحر  لحار  ماما  هدومرف  هب  دیامن . نیمات  فرطرب و  ار  نارئاز  ياهیدنمزاین  تسا  هتـسناوت  يدایز  دودـح  ات  هک 

نخـس و نیا  دزومایب ؟ نارئاز  هب  ار  جـح  رد  ندرک  یگدـنز  ححیـص  مسر  هار و  تسا  هتـسناوت  هزادـنا  هچ  ات  تنواعم  نیا  تسا . یگدـنز 
، تسا يراگتـسر  حـالف و  هب  ندیـسر  جـح  زا  فدـه  اریز  تسا ، ثیداـحا  تاـیآ و  زا  هتفرگرب  ینخـس  هللا  همحر  ماـما  ترـضح  هدومرف 

نآ صاخ  ینامز  مسوم و  رد  لامعا  کسانم و  هلسلس  کی  نداد  ماجنا  حالطصا  رد  تسا و  دصق »  » ینعم هب  تغل  رد  جح  هک  هنوگنامه 
راب کی  طقف  رمع  لوط  رد  جـح  هک  نیا  دـبای . تسد  يراگتـسر  حالف و  اوقت و  هب  یجاح  نایاپ  رد  ات  تسا  یعمج  هتـسد  تروص  هب  مه 
هانگ زا  دناهدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  نوچمه  دنناوتیم  دنوشیم  فرشم  جح  هب  هک  مه  یناسک  دوشیم و  بجاو  عیطتسم  دارفا  يارب 
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هانگ زا  دناهدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  نوچمه  دنناوتیم  دنوشیم  فرشم  جح  هب  هک  مه  یناسک  دوشیم و  بجاو  عیطتسم  دارفا  يارب 
نیمزرـس نیا  رد  هک  ییاهـسرد  زا  ماهلا  اـب  دـننک و  ادـیپ  تینارون  ماجنارـس  دـنریگب و  هزیاـج  دـنوادخ  زا  ار  تشهب  سپـس  دـنوش ، كاـپ 

یقاب اهنآ  دوجو  رد  جـح  تینارون  تاکرب و  راثآ و  دـناهدشن  هدولآ  هانگ  هب  هک  مه  ینامز  ات  دـنیامن و  زاغآ  ار  يون  یگدـنز  دـناهتخومآ 
ار نایجاح  ات  هداد  رارق  یگدنز  کسانم  ار  نآ  کسانم  لامعا و  ار و  جح  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دیؤم   384 ص : جح 25 ، همه  دنامیم ،
- یمالـسا تما  يارب  یناوارف  عفانم  جح  دنادرگزاب . ناشراید  هب  دنک و  لوحتم  ار  اهنآ  دـهد و  وشتـسش  دوخ  تمحر  نارکیب  سونایقا  رد 

شیپ ات  تسا  هدرک  شالت  تنواعم  نیا  تسا . یبایتسد  لباق  زین  عفانم  نیا  زا  يرایسب  دراد و  رب  رد  یعامتجا - عفانم  هچ  يدرف و  عفانم  هچ 
شالت اب  هناتخبشوخ  دروآ . مهارف  نارئاز  يارب  ار  رتشیب  هچ  ره  يرادرب  هرهب  هنیمز  قیرط  نیا  زا  دربب و  الاب  ار  مدرم  یهاگآ  حطس  رفس ، زا 

هدـش و رـشتنم  راثآ  هب  هجوت  اـب  امیـس و  ادـص و  هلمج  زا  هدـنهد  کـمک  لـماوع  رگید  زین  ناـمزاس و  هثعب و  ناراکردـنا  تسد  هعومجم 
زا يرایسب  هناتخبـشوخ  ام  هتفای و  شیازفا  جاجح  تامولعم  حطـس  يدایز  دودح  ات  دوشیم ، رازگرب  مسوم  زا  شیپ  ناریا  رد  هک  یتاسلج 

نیب رد  جـح  تیونعم  شرتـسگ  ياـههنیمز  مینکیم  ساـسحا  میرادـن و  زورما  میاهدوب ، هجاوم  نآ  اـب  لـبق  ياـهلاس  رد  هک  ار  یتالکـشم 
رارسا و هب  نارئاز  رتشیب  هچره  هجوت  اههولج  نیا  زا  یکی  دنراد . هجوت  جح  تیونعم  هب  هتـشذگ  زا  شیب  اهنآ  زورما  هدش و  مهارف  نایجاح 
، تعاـمج ياـهزامن  رد  هدرتسگ  روضح  تسا . نآ  رگید  هولج  نآرق  هب  مدرم  درکیور  تسا . ترـشاعم  قـالخا  بادآ و  جـح و  فراـعم 

لابند هب  هزورما  نارئاز  زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  رگناشن  همه  اهنآ  زا  یخرب  فاکتعا  یتح  نارئاز و  ياـهیراد  هزور  بش ، همین  ياـهتدابع 
هـس میاهتـساوخ  میاهتـشاد  هتـشذگ  ياهلاس  نارئاز  زا  هک  ییاهیجنـسرظن  رد  دینادب  تسا  بلاج  دنتـسه . جـح  يونعم  تاکرب  هب  یبایتسد 

، نامز ماما  جرف  یتمالـس و  يارب  اعد  میاهرک ، يدـنب  عمج  ار  اهنآ  ياهخـساپ  سپـس  دـنربب . مان  دـنراد ، دـنوادخ  زا  هک  ار  یمهم  تجاح 
تایاور رد  هدـش  شرافـس  ياهاعد  اهنیا  همه  هک  تسا  هتـشاد  ار  رامآ  نیرتشیب  نیملـسم  مالـسا و  يدنلبرـس  یتمالـس ، يریخ ، هب  تبقاع 

مدرم يونعم  دشر  رگنایب  دوخ  نیا  تسا و  مدرم  ياهاعد  ردص  رد  نتشاد  مدقم  دوخ  رب  ار  نارگید  یـشیدنارگد و  دوشیم  مولعم  تسا .
رد ام  نکیل   385 ص : جـح 25 ، تسا  رتلکـشم  راک  ًاتعیبط  دـنکیم  رییغت  هلاس  ره  رئاز  تیعمج  نوچ  هک  دـینادیم  هتبلا  تساـم . روشک 

همه یگنهرف  تضهن  نیا  ات  میهد  شرتسگ  روشک  رد  ار  جـح  گنهرف  روشک ، یگنهرف  زکارم  رگید  کمک  هب  هللاءاشنا  ات  میتسه  ددـص 
هکلب دننک  ادیپ  لوحت  دننکیم ، رفـس  یحو  نیمزرـس  هب  هکاهنآ  اهنت  هن  و  دـشاب ، هتـشاد  ام  مدرم  هعماج و  رد  ار  دوخ  سوسحم  ریثات  هلاس 

، تسا لاسما  جـح  روحم  یهلا  تایآ  رد  ربدـت  نآرق و  تئارق  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دـننک . لوحتم  مه  ار  نارگید  دـنناوتب  تشگزاـب  زا  سپ 
جح روحم  يربهر  مظعم  ماقم  هکنآ  زا  سپ  دیهد . حرـش  مهم  نیا  ندش  ییارجا  تهج  رد  ار  شهوژپ  شزومآ و  تنواعم  تامادـقا  افطل 
لیلد نیا  هب  میهد ، ماجنا  نآرق  تیروحم  اب  ار  راک  يرتهدرتسگ  تروص  هب  لاسما  دـش  هتفرگ  میمـصت  دـندومرف  مالعا  نآرق  ار  يراجلاس 

مه ار  یبوخ  جیاتن  هناتخبـشوخ  هک  دش  رازگرب  ناگتخیهرف  زا  یخرب  زین  نامزاس و  هثعب و  نالوؤسم  روضح  اب  ناریا  رد  يددـعتم  تاسلج 
رد ریثکت و  ار  اهنآ  زین  هثعب  یمومع  طباور  دـش و  هیهت  یناوخ  نآرق  هب  مدرم  قیوشت  تهج  رد  ینآرق  نیماضم  اب  یتـالمج  تشاد . یپ  رد 

ارجا و نونکات  نآ  تمـسق  ود  هک  دش  یحارط  شخب  هس  رد  ینآرق  تاقباسم  دوش . بصن  اهناوراک  لخاد  رد  ات  داد  رارق  اهناوراک  رایتخا 
ره رئاز  رد  صیخلت و  یتشهب  دیهش  موحرم  نآرق  رد  جح  باتک  هک  لکش  نیا  هب  دش ، دهاوخ  ارجا  اهيدعب  هنیدم  يارب  زین  موس  تمـسق 
زا رفن   7  ) هدنرب عیزوت و 14  نارئاز  نیب  رد  لاؤس  تفای 14  همادا  هجحیذ  ات 3  هک  لوا  شخب  نایاپ  رد  دیسر . پاچ  هب  نآ  زا  یـشخب  زور 

ار نآ  هثعب  یمومع  طباور  هک  ییابیز  لوادج  قیرشت  مایا  ات  هجحیذ  زا 3  دیدرگ . مالعا  اهنآ  یماسا  نیعم و  نارهاوخ ) زا  رفن  ناردارب و 7 
زا رگید  تمسق  زین 9  موس  شخب  رد  دوشیم و  مالعا  يدوز  هب  زین  اهنآ  ناگدـنرب  یماـسا  هک  دیـسر  پاـچ  هب  رئاز  رد  دوب  هدرک  یحارط 

مالـسإلا ۀجح  ملق  هب  یباتک  نینچمه  تشاد . دهاوخ  هدنرب  زین 14  شخب  نیا  نایاپ  رد  دش و  دـهاوخ  پاچ  رئاز  رد  نآرق  رد  جـح  باتک 
هب نآ  زا  ات  دـش  هداد  رارق  جـح  زا  شیپ  اهناوراک  نویناحور  رایتخا  رد  هیهت و  یحو  نیمزرـس  رد  نآرق  اب  مان  اب  یتئارق  ياـقآ  نیملـسملاو 
رد بناجنیا  طسوت  هنومن  ریسفت  رد  نیفیرـش  نیمرح  جح و  باتک   386 ص : جح 25 ، دننک . هدافتسا  دوخ  ياهینارنخـس  ياههژوس  ناونع 

هتفرگ هرهب  نآ  زا  زین  جـح  مسوم  رد  تفرگ و  رارق  هدافتـسا  دروم  نویناحور  يروضح  ریغ  نومزآ  رد  دیـسر و  پاچ  هب  هتـشذگ و  لاـس 
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اهناوراک زا  يرایـسب  رد  یگنهرف  تاقباسم  دش . ارجا  هنیدم  رد  هک  هدش  هتفرگ  رظن  رد  هکم  هنیدـم و  هثعب  رد  نآرق  اب  یبش  تاسلج  دـش .
دروم هکم  هنیدـم و  رد  نآرق  متخ  اهناوراک ، لخاد  رد  نآرق  تئارق  تاـسلج  تسا ، هدـش  رازگرب  ینآرق  هاـگن  اـب  نویناـحور  تّمه  هب  زین 

، لاح ره  هب  تسا . هتـشاد  جح  رد  رـضاح  ینآرق  ياههرهچ  اب  ییاه  هبحاصم  زین  رئاز  هیرـشن  تسا . هتفرگ  رارق  اهناوراک  زا  يرایـسب  هجوت 
يارب هک  هدـش  حرطم  مه  یحرط  میناسرب . زیزع  نانطومه  عالطا  هب  يدـنب و  عمج  ار  اـهتیلاعف  هعومجم  میناوتب  رفـس  ناـیاپ  رد  میراودـیما 

رد ًاعطق  دـبای  ققحت  يزیچ  نینچ  رگا  هک  دوش  هداد  رارق  اهنامتخاس  نیکلاـم  تادـهعت  رامـش  رد  اـهقاطا  رد  نآرق  نداد  رارق  هدـنیآ  لاـس 
اب طـبترم  ینآرق  ثحاـبم  رتشیب  مه  هنیدـم  رد  هثعب  یمومع  ینارنخـس  تاـسلج  رد  تشاد . دـهاوخ  ریثأـت  نآرق  هب  مدرم  درکیور  شرتسگ 
زا يرایـسب  رد  حرطم و  نآرق  هراـبرد  ار  یمهم  ياـهروحم  دوـخ  ینارنخـس  نـیلوا  رد  زین  هـیقف  ّیلو  هدـنیامن  دـش . حرطم  یحو  نـیمزرس 

یناوخ نآرق  هب  ار  نانآ  ات  دـش  عیزوت  نارئاز  نیب  پاچ و  هیهت ، زین  توالت  رطع  مان  اب  يروشورب  دنتـشاد . دـیکأت  بلطم  نیا  رب  اهینارنخس 
رثوم رایسب  جح  یناسنا  میظع  شیامه  رد  یناریا  نارئاز  ندرک  یفرعم  رتهب  تهج  رد  عیشت  هب  عجار  تاهبـش  هب  ییوگخـساپ  دنک . قیوشت 

یعمـس لئاسو  زا  اـت  تسا  هدرک  شـالت  هثعب  تسا ؟ هداد  ماـجنا  ار  یتامادـقا  هچ  هعیـش  زا  نشور  ياهرهچ  هئارا  يارب  تنواـعم  نیا  تسا .
نکاما و دیالسا  ياهنایار ، ياهرزیت  ییوئدیو ، ياهراون  رعشم ، رشن  هسـسؤم  ور  نیا  زا  دنک . هدافتـسا  شزومآ  حطـس  ءاقترا  يارب  يرـصب 

رایتخا رد  دیلوت و  فلتخم  ياهنابز  هب  رزیت و  تروص  هب  یتح  ار  اهنآ  زا  یخرب  دـیلوت و  ار  تساک  ياهراون  هنیدـم ، هکم و  یمالـسا  راثآ 
دروـم هک  تفرگ  رارق  نارئاز  راـیتخا  رد  هتـشذگ  لاـس  رد  زین  یبـنلا  دجـسم  هعـسوت  هژورپ  هب  طوـبرم  رزیت  یتـح  تـسا . هداد  رارق  موـمع 

ياهزاین هللاءاشنا  هداد و  شرتسگ  ار  شخب  نیا  ياهتیلاعف  میراد  میمـصت  هدـنیآ  ياهلاس  رد  دـش . عقاو   387 ص : جح 25 ، نانآ  لابقتسا 
ياههتفای تارطاـخ و  یحو  نیمزرـس  رد  دوخ  تماـقا  تدـم  لوط  رد  نارئاز  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  میئاـمن . فرطرب  ار  هنیمز  نیا  رد  نارئاز 

هچ هداد و  ماـجنا  ار  یتامادـقا  هچ  لـئاسم  نیا  نیودـت  يروآدرگ و  تهج  رد  تنواـعم  نیا  دـننکیم ، بسک  ار  يراـبرپ  عونتم و  يونعم 
هداد و ماجنا  هتـشذگ  رد  يدـیفم  ياهراک  تارطاخ  تبث  اههمانرفـس و  يایحا  هنیمز  رد  تنواـعم  نیا  دراد ؟ ارجا  تسد  رد  ار  ییاـهحرط 
و میاهداد ، هزیاج  نانآ  ياهنیرتهب  هب  رازگرب و  ار  یـسیون  همانرفـس  هقباسم  هتـشذگ  لاـس  هس  رد  تسا . هدرک  رـشتنم  زین  ار  اـهنآ  زا  یخرب 
ای تسا  بسانم  پاچ  يارب  هک  ار  اهنآ  یسررب و  ار  شهوژپ  شزومآ و  تنواعم  هب  هلـصاو  ياههمانرفـس  زین  جح  مسوم  زا  سپ  هلاس  همه 

تارطاخ و تبث  هب  مادقا  جح  رد  لاسما  هک  یناردارب  نارهاوخ و  مومع  زا  نم  میناسریم . پاچ  هب  لقتسم  تروص  هب  ای  جح و  تاقیم  رد 
شزومآ و تنواعم  ترایز ، جح و  نامتخاس  يدازآ ، نابایخ  نارهت ، سردآ  هب  ار  دوخ  راثآ  منکیم  شهاوخ  دـناهدومن  یـسیون  همانرفس 

ییاهیجنـسرظن ایآ  تشاد . میهاوخ  میدـقت  ار  يزئاوج  زین  اهنیرتهب  هب  هتبلا  هتفرگ و  رارق  هدافتـسا  دروم  هللاءاشنا  ات  دـننک  لاـسرا  شهوژپ 
اب هک  نیا  يارب  اـم  تسا ؟ هـتفرگ  تروـص  مرتـحم  نارئاز  يدـنمهرهب  نازیم  تنواـعم و  نـیا  ياـهدرکلمع  تامادـقا و  صوـصخ  رد  مـه 

نایم یحارط و  ار  یجنـسرظن  ياهمرف  يرازلگ  رتکد  ياقآ  يراکمه  اب  شیپ  لاـس  دـنچ  زا  میوش  انـشآ  رتشیب  جـح  رد  دوجوم  ياـهتیعقاو 
همانرب رد  ًاقیقد  هک  تسا  هتخاـس  نشور  اـم  يارب  ار  یناوارف  قیاـقح  بوتکم ، ياهخـساپ  يدـنبعمج و  میاهدرک . عیزوت  هلاـس  همه  نارئاز 

لیمک و ياعد  یمومع و  تاسلج  زا  دـننام : یلئاسم  هرابرد  یلک  روط  هب  دریگ . رارق  هدافتـسا  دروم  زاسراک و  دـناوتیم  هدـنیآ  ياـهیزیر 
لمع هب  یجنسرظن  تاغوس و ...  دیرخ و  هب  مدرم  درکیور  اهناوراک ، لخاد  رد  نارئاز  تالکشم  يونعم و  لئاسم  ات  هتفرگ ، تئارب  مسارم 

اب مراودیما  تسا . هدیدرگ  عیزوت  داشرا  ياههورگ  يراکمه  اب  مرتحم و  نویناحور  طسوت  هنیدـم  هکم و  رد  اهمرف  زین  لاسما  هک  دـیآیم 
388 ص : جح 25 ، میهد . ماجنا  ار  يرتهب  ياهراک  هتساک و  تالکشم  جح  زا  هدنیآ  ياهلاس  میناوتب  مدرم  ياهرظن  زا  هدافتسا 

هجح يذ  هبنش 17  جنپ 

هراشا
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ناتسبرع جاّجح  يارب  هجح  يذ  هام  لوا  رییغت  ءوس  راثآ 

لاله تسا و  هجح  يذ  مراهچ  هعمج  هک  درک  نالعا  ناتسبرع  ییاضق  یلاع  ياروش  ناهگان  هجح ، يذ  موس  هعمج  رصع  هک  تشذگ  اًلبق 
تسا هدرک  پاچ  ياهلاقم  دوخ  زورما  هرامش  رد  ۀنیدملا  همانزور  دروآ . دوجو  هب  یتالکـشم  رما  نیا  تسا . هدش  تیؤر  رتدوز  زور  کی 

ریثأت و  لاله ، تیؤر  هژیو  تیمها  هب  هراشا  نمض  هدنسیون  ۀّلهألا .» ۀیؤر  دوهج  معدن  یّتح   » ناونع اب  يرقنعلا ، ِزیزعلادبع  ناطلـس  رتکد  زا 
هب رییغت  نیا  رثا  رب  یناتسبرع  جاّجح  يارب  هک  یتالکـشم  زا  هینمز ، نیا  رد  اهداهنـشیپ  یخرب  نایب  جح و  هلمج  زا  مهم  تدابع  دنچ  رد  نآ 
اب ياهناوراک  رد  هکنیا  اب  دندش ، فرشم  جح  هب  ضایر  زا  لاسما  هک  یجاجح  لاثم  باب  زا  دیوگیم : يو  تسا . هتفگ  نخـس  دمآ  دوجو 

دوخ مهن  حبص  هیلوا  تاعاس  رد  دنتسناوت  اهنت  اریز  دندیسرن ، جح  لامعا  هب  عقوم  هب  همهنیا  اب  دندوب ، هدرک  مان  تبث  رایـسب  هقباس  هبرجت و 
ياهزاورپ هاـم ، لوا  رییغت  زا  سپ  يدوعـس  ییاوه  طوطخ  اریز  عّتمت ؛ جـح  هن  دـنرازگب  دارفا  جـح  هک  دـندش  روبجم  دـنناسرب و  ینم  هب  ار 

. تفریذپ تروص  اهزاورپ  رییغت ، زا  شیپ  يزیر  همانرب  نامه  ساسا  رب  دندیشکن و  ولج  زور  کی  ار  دوخ 

يرهش نیب  لقن  لمح و  دحاو  تامدخ  اههیصوت و 

رد ییاضر  اضرمالغ  دنـشاب . ادرف  رهظ  یغولـش  بقارم  درک  هیـصوت  یناریا  نارئاز  هب  همرکم  هکم  داتـس  يرهـش  نیب  لقن  لـمح و  لوؤسم 
تلع هب  مه  یجراخ و  جاجح  روضح  تلع  هب  مه  جـح ، مایا  رد  مارحلا  دجـسم  هعمج  ياـهزامن  هکنیا  هب  هجوت  اـب  تفگ : رئاز  اـب  وگتفگ 
ًامتح دنوش ، فرشم  مارحلا  دجسم  هب  هعمج  ادرف  رهظ  دنهاوخیم  هک  ینایجاح  تسا ، غولش  رایسب  فارطا ، ياهرهش  هکم و  مدرم  روضح 

نایجاح دنهاوخیم  هک  ییاهناوراک  دنشاب . هتشاد  روضح  مارحلا  دجسم  رد  نآ ، زا  سپ  تعاس  کی  ات  رهظ  ناذا  هب  هدنام  تعاس  کی  زا 
يارب يرهـش ، نورد  لقن  لمح و  دـحاو  اب  یگنهاـمه  نمـض  دـیاب  دـنربب ، رونلا  لـبج  روث و  راـغ  بلاـطوبا ، ناتـسربق  تراـیز  هب  ار  دوخ 

ترایز باهذ  بایا و  ياهسیورس  هکنیا  هب  هجوت  اب  تفگ : ییاضر  دننک . مادقا  رهظزادعب  حبص و  ررقم  ياهتعاس  رد  هیلقن  هلیسو  تفایرد 
ات دندرگزاب  أدبم  هب  ررقم  تعاس  رد  امتح  دیاب  نایجاح  اهناوراک و  ناریدم  تسا ، يرهش  نورد  لقن  لمح و  ياهسیورس  نیمه  زا  هرود ،

يارب دیاب  اهناوراک  تسا و  هدش  دای  ناکم  هس  ترایز  يارب  طقف  هرود ، ترایز  لقن  لمح و  ياهـسیورس  دوشن . عییـضت  نایجاح  هیقب  قح 
ترایز ياهـسیورس  تیدودـحم  هب  هراشا  اب  نینچمه  ییاضر  دـننک . هدافتـسا  یـصوصخ  هیلقن  لئاسو  زا  همرکم ، هکم  قطاـنم  هیقب  ندـید 

ینایجاح دناهرونم . هنیدم  هب  مازعا  ای  ناریا  هب  تشگزاب  فرش  رد  هک  تسا  ییاهناوراک  اب  اهسیورس  نیا  زا  هدافتسا  تیولوا  تفگ : هرود ،
هاگتسیا طـخ 14  ياهـسوبوتا  زا  تشگرب ، تـفر و  يارب  دـنناوتیم  دـنورب ، مـیعنت  دجـسم  هـب  هدرفم ، هرمع  مارحا  يارب  دـنهاوخیم  هـک 

. دننک هدافتسا  یساور » »

رمحا لاله  ناتسرامیب  زا  یناریا  جاجح  تسرپرس  دیدزاب 

ص: جح 25 ، درک . دیدزاب  همرکم  هکم  رد  یناریا  رامیب  نارئاز  شریذپ  لحم  ناتسرامیب  زا  هبنشجنپ  زورما  حبـص  یناریا  جاجح  تسرپرس 
ینامرد تامدخ  هئارا  يارب  هدش  ماجنا  تامادقا  زا  ناریا  یمالسا  يروهمج  جح  یکشزپ  تأیه  سیئر  ییاضر  رتکد  دیدزاب ، نیا  رد   390

تأیه کمک  اب  رئاز  نارامیب  زا  رفن  يراج 184  لاس  جـح  رد  هک  درک  هراشا  هتکن  نیا  هب  نآ  یط  داد و  شرازگ  نارئاز  هب  یناتـسرامیب  و 
رامیب نارئاز  زا  تداـیع  ماـگنه  هب  نینچمه  يرهـش  ير  ياـقآ  دـنداد . ماـجنا  يرارطـضا  فوقو  عتمت ، جـح  يرازگرب  مسوم  رد  یکـشزپ 

هدش هئارا  ینامرد  یکـشزپ  تامدخ  شریذـپ و  یگنوگچ  هرابرد  نانآ  زا  يرامـش  اب  ناتـسرامیب  نیا  فلتخم  ياهـشخب  رد  هدـش  يرتسب 
یبایزرا هتـشذگ  ياهلاس  زا  رتهب  ار  ناتـسرامیب  عضو  هک  تفگ  ناراگنربخ  هب  دیدزاب  نیا  زا  سپ  جح  رد  هیقف  ّیلو  هدنیامن  درک . وگتفگ 
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هناریگـشیپ و تامادقا  ماجنا  اب  هک  درک  دیکأت  دروآ و  نایم  هب  نخـس  قیرـشت  مایا  رد  هژیو  هب  ناکـشزپ  راک  ندوب  راوشد  زا  يو  دـنکیم .
ير ياقآ  تسا . هدوب  هتـشذگ  ياهلاس  زا  رتمک  دناهتفر  ادخ  تمحر  هب  نونکات  جـح  تایلمع  زاغآ  زا  هک  ینارئاز  دادـعت  يوج ، تارییغت 

. درک ینادردق  جح  مسوم  رد  راوشد  هدرشف و  راک  کی  ماجنا  لیلد  هب  یکشزپ  تأیه  نالوؤسم  ناراتسرپ و  ناکـشزپ ، زا  نینچمه  يرهش 
تـسد زا  ار  دوخ  ناج  فلتخم  ياهیرامیب  رثا  رب  هرونم  هنیدـم  همرکم و  هکم  رد  یناریا  نارئاز  زا  رفن  هدزاود  ًاعمج  هتـشذگ  هام  کی  یط 

. دناهداد

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  ناتسناغفا  فاقوا  ریزو  نواعم  رادید 

جورخ هنیمز  ناتـسناغفا ، رد  یلم  شترا  لیکـشت  اب  هک  درک  يراودـیما  راهظا  ناتـسناغفا  فاقوا  ریزو  نواعم  رادـید  رد  هیقف  ّیلو  هدـنیامن 
ناتسناغفا رد  یساسا  نوناق  نیودت  هک  درک  حیرصت  يرهـش  ير  ياقآ  دوش . مهارف  روشک  نیا  كاخ  زا  رگلاغـشا  ياهورین  رتعیرـس  هچره 
ياهتردق یناوتان  مدرم و  یهاوخ  مالـسا  جوم  توق  زا  یکاح  روشک  نیا  رد  یمالـسا  يروهمج  ماظن  لیکـشت  مدرم و  تساوخ  ساسا  رب 

ندز هبرض  يارب  مالسا  نانمشد  یناطیش  شالت  يزیگنا و  هنتف  صوصخ  رد  يو  تسا . تلم  کی  هدارا  ربارب  رد  یگداتـسیا  زا  يرابکتـسا 
مرن عیزوت  هیهت و  تفگ : داد و  رادـشه  ناتـسناغفا  ناملـسم  تلم  هلمج  زا  ناناملـسم و  تاداقتعا  اـهرواب و  ساـسا   391 ص : جح 25 ، هب 

یناطیـش دـنفرت  کی  یـسارکومد  يدازآ و  ناونع  تحت  يریوصت  یتوص و  زیگناهدـسفم  ياههمانرب  شخپ  ياهناـیار و  لذـتبم  ياـهرازفا 
. دریگیم تروص  ینید  ياوتحم  زا  یتموکح  ماظن  هعماـج و  ندرک  یهت  اـهتینهذ و  رییغت  یمالـسا ، گـنهرف  بیرخت  فدـه  اـب  هک  تسا 
يرابکتسا و ياهتردق  یگنهرف  داسف  هنتف  اب  هلباقم  يارب  شالت  يرایشوه و  هب  ار  ناتسناغفا  هلمج  زا  مالـسا و  يایند  ياملع  مدرم و  ناشیا 

دنک هبلغ  دوخ  يور  شیپ  تالکشم  رب  جیردت  هب  دناوتب  ناتسناغفا  مولظم  مورحم و  تلم  هک  درک  وزرآ  دناوخارف و  اکیرمآ  اهنآ  سار  رد 
هیاس رد  هک  درک  دیکأت  نینچمه  يو  دوش . مکاح  روشک  نیا  رد  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  طیارـش  رب  یبولطم  تفرـشیپ و  هب  ور  دنور  و 
حبص هک  رادید  نیا  رد  دبای . شرتسگ  رتشیب  هچره  روشک  ود  نایم  هناتسود  طباور  ناتـسناغفا ، ناریا و  نالوؤسم  تاماقم و  لباقتم  دامتعا 

تالوحت نیرخآ  عاضوا و  زا  یشرازگ  ناتسناغفا  فاقوا  ریزو  نواعم  یمظاک  لامج  دمحا  دیـس  ياقآ  دش ، ماجنا  هثعب  رد  هبنـشجنپ  زورما 
ندوـب زرم  مه  ینید و  مه  یناـبز ، مه  لـیلد  هب  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  زا  ناتـسناغفا  مدرم  هک  تفگ  نآ  یط  درک و  هئارا  ار  شروـشک 

تلم هبرجت  نـیلوا  ناوـنع  هـب  يار  ياهقودنـص  ياـپ  رد  روـضح  زا  يو  دـنراد . ناریا  ياـهتیامح  هـب  مـشچ  دـنراد و  يداـیز  تاراـظتنا 
شمارآ تینما و  نیمات  تهج  رد  ار  یمهم  ماگ  ناوتب  يراذـگنوناق ، نیـسلجم  لیکـشت  اـب  تسا  راودـیما  هک  تفگ  درک و  داـی  ناتـسناغفا 

. تشادرب شیپ  هب  تسا ، يزاسزاب  همزال  هک  لماک 

جح بوتکم  خیرات  رئاز ، هیرشن 

داد رارق  هظحالم  دروم  ار  هیرشن  نیا  رد  اهتیلاعف  لاور  کیدزن  زا  رئاز  رتفد  رد  روضح  اب  زورما  رـصع  هیقف  یلو  هدنیامن  يرهـش  ير  ياقآ 
: تخاس ناشنرطاخ  رئاز  لاسما  راک  شرازگ  هئارا  نمض  رئاز  هیرشن  ریبدرس  رادید  نیا  يادتبا  رد  تخادرپ . وگتفگ  هب  هیرـشن  ياضعا  اب  و 
رعش و یـسایس ، یتدیقع و  تالاقم  رابخا ، بلاق  رد  ار  یندناوخ  دیفم و  بلاطم  زا  ياهعومجم  ات  تسا  هدوب  نآ  رب  هیرـشن  ياضعا  شالت 

یعس یمامت  مغر  یلع  دوزفا : يو  دنهد . هئارا  یناریا  نارئاز  هب  عونتم  ياهوگ   392 ص : جح 25 ، تفگ و  اهشرازگ و  نینچمه  تایبدا و 
هتشاد و دوجو  نامراک  رد  یتالاکشا  اهصقن و  هک  میفرتعم  نانچمه  هدمآ ، لمع  هب  دوجوم  طیارش  تاناکما و  هب  هجوت  اب  هک  یـششوک  و 

هیرشن هب  رتهب  یـسرتسد  يارب  نارئاز  ررکم  تساوخرد  هب  هراشا  اب  رئاز  ریبدرـس  مییازفایب . هیرـشن  تیفیک  رب  رتشیب  هچره  میناوتب  میراودیما 
ياهلاس رد  ناوتب  ات  دیآ  مهارف  یتالیهست  يدوعس ، لوؤسم  تاماقم  تدعاسم  اب  ناکما  تروص  رد  درک  تساوخ  رد  هیقف  ّیلو  هدنیامن  زا 

تسد تیلاعف  زا  رکشت  نمض  يرهش  ير  ياقآ  داد . رارق  یناریا  نارئاز  رایتخا  رد  درک و  رشتنم  الاب  ژاریت  گرزب و  عطق  رد  ار  هیرـشن  یتآ 
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ياهنوگ هب  دیاب  اذل  تسا و  جح  بوتکم  خیرات  عقاو  رد  رئاز  هیرـشن  تشاد : راهظا  لوبق ، لباق  ياهناسر  هئارا  يارب  هیرـشن  نیا  ناراکردنا 
هب هراشا  اب  هیقف  یلو  هدنیامن  دریگ . رارق  نارگشهوژپ  دانتسا  دروم  دناوتب  هدنیآ  رد  هک  دهد  رارق  شـشوپ  دروم  لاس  ره  رد  ار  جح  لئاسم 
ير ياـقآ  دروآ . لـمع  هب  ینادردـق  هیرـشن  ياـضعا  شـالت  زا  دـناوخ و  بوخ  ار  نآ  تیفیک  هیرـشن ، يور  شیپ  فلتخم  ياهتیدودـحم 

هیرشن پاچ  تخاس : ناشنرطاخ  یحو ، نیمزرس  رد  روضح  نامز  رد  یناریا  نارئاز  هب  یناسر  عالطا  شرتسگ  ترورض  هب  هراشا  اب  يرهش 
ياـهماقم اـب  یتآ  تارکاذـم  رد  ار  عوضوم  نیا  مینکیم  یعـس  دریگ و  رارق  هجوـت  دروـم  دـیاب  هک  تسا  یعوـضوم  رتـالاب  ژاریت  رد  رئاز 

. دمآ دهاوخ  باتک  نیمه  مود  لصف  رد  رئاز  تیلاعف  حورشم  هک  تسا  ینتفگ  میزاس . حرطم  يدوعس 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  يرهش  نورد  لقن  لمح و  نیلوؤسم  رادید 

رادید نیا  زاغآ  رد  دندرک . رادید  يرهش  ير  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح  اب  يرهـش  نورد  لقن  لمح و  هکبـش  نالوؤسم  هبنـش  جنپ  زورما 
رد سوب  ینیم  سوبوتا و  هاگتسد  اهدص  تفگ : ترایز  جح و  نامزاس  يرهش  نورد  لقن  لمح و  هکبـش  لوؤسم  ییاضر  اضرمالغ  ياقآ 

اجهباج سکعلاب  سدـقم و  رهـش  نیا  حطـس  رد  فلتخم  يداـبم  هب   393 ص : جـح 25 ، مارحلا  دجـسم  زا  ار  یناریا  نارئاز  همرکم ، هـکم 
میمصت نیا  يارجا  زا  یناریا  نارئاز  تیاضر  زا  هدش ، ماجنا  ياهیبایزرا  هدش و  ارجا  یسانشراک  ياهیـسررب  هجیتن  رد  راکتبا  نیا  دننکیم .

. دـنهدیم لاقتنا  سکعلاب  مارحلادجـسم و  هب  دوخ  لزانم  زا  ار  یناریا  جاجح  طـخ  بلاق 19  رد  سوبوتا  هاگتـسد   576 دنکیم . تیاکح 
شیب زاین  هب  رهش  نیا  حطس  رد  شخرچ  رازه  زا 64  شیب  اب  هنازور  همرکم  هکم  رد  یناریا  نارئاز  روضح  جوا  رد  هدش  هراجا  ياهـسوبوتا 
یناریا نارئاز  هدافتـسا  يارب  يرهـش  نورد  لقن  لمح و  تالیهـست  داجیا  دنهدیم . خساپ  یناریا  نارئاز  يرهـش  نورد  رفـس  رازه  زا 250 

زا طسوتم  روطب  یناریا  رئاز  ره  يرهش ، نورد  لقن  لمح و  هکبش  زا  هدافتسا  اب  تسا . هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  یجراخ  نارئاز  یمامت  هجوت 
زا هدـش  داجیا  يرهـش  نورد  لقن  لمح و  هکبـش  زا  یناریا  جاجح  دوشیم . رادروخرب  مارحلا  دجـسم  رد  تبون  هس  اـت  ود  روضح  ناـکما 

هدـش هتفرگ  رظن  رد  تالیهـست  دـننکیم . هدافتـسا  زین  بلاطوبا  ناتـسربق  روث و  هوک  ارح ، راغ  هب  نتفر  يارب  ترایز  جـح و  نامزاس  يوس 
هدش مارحلادجسم  تعامج  ياهزامن  رد  یناریا  نارئاز  ریگمشچ  روضح  ببس  همرکم ، هکم  رهش  حطس  رد  یناریا  جاجح  ییاجهباج  يارب 

يوبن و مرح  ات  دوخ  ینوکـسم  لزانم  لصاف  دـح  رد  ار  دـعب  هنیدـم  لبق و  هنیدـم  یناریا  نارئاز  يرهـش  نورد  لقن  لـمح و  هکبـش  تسا .
رکشت يرهش  نورد  ییاجهباج  رما  رد  جاجح  هب  هدش  هئارا  تامدخ  زا  رادید  نیا  رد  زین  يرهش  ير  ياقآ  دننکیم . اجهباج  عیقب  ناتسربق 

رد دـعب  ياهلاس  رد  ار  تامدـخ  نیا  يزاس  هنیهب  ياهیـشاح ، تالکـشم  زا  یخرب  فعـض و  طاقن  یبایزرا  اـب  اـت  تساوخ  ناـنآ  زا  درک و 
. دنهد رارق  دوخ  راک  روتسد 

تّنس لها  ياملع  تّمه  هب  ریدغ  دیع  نشج  يرازگرب 

ناونع هب  زین  يددـم  اتـسومام  هب  نومزآ  رد  یلوبق  زا  سپ  لاسما  لیـصحتلا و  غراف  ًاریخا  هک  ناریا  ياهناوراک  یعفاش  نویناـحور  زا  یکی 
رد ار  شايراذگ  همامع  مسارم  هک  تساوخ  هزاجا  هثعب  تنس  لها   394 ص : جح 25 ، دـحاو  زا  دراد  روضح  همرکم  هکم  رد  هثعب  نامهم 

: تفگ تخانـشیم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نابحم  زا  ار  ود  ره  هک  ّتنـس  لـها  دـحاو  لوؤسم  یناـمز  مالـسالا  ۀـجح  دـنک . رازگرب  هکم 
«. یبایب ار  مالـسا  هب  هناصلاخ  تمدخ  قیفوت  یلوم  ياعد  تکرب  نُمی و  هب  ات  يریگب ، ریدغ  دیع  رد  ار  مسارم  تسا  رتهب  تنـس  لها  دحاو  »

مالعا اب  ینامز  ياقآ  میناوخب .» ترـضح  نآ  لئاضف  رد  مه  یبلاطم  دـیهدب  هزاجا  : » دـنتفگ دـندش و  لاحـشوخ  ود  ره  شداتـسا  ناـشیا و 
رـصع زورما  ور  نیا  زا  دریگب .» هدـهع  هب  زین  ار  یئاریذـپ  نشج و  نیا  يرازگرب  تسا  رـضاح  تنـس  لـها  دـحاو  : » تـفگ نآ  اـب  تقفاوـم 

. دش رازگرب  نآ  رد  ریدغ  نشج  هتـسارآ و  هثعب  هقبط  مین  نلاس  دـندش و  توعد  دـحاو  نانامهم  اهناوراک و  نویناحور  زا  یعمج  هبنـشجنپ 
: حدم رد  ناش  ناتسا  یعفاش  مدرم  جیار  دورس  ندناوخ  هب  ناگزمره  یعفاش  نویناحور  هرفن  هس  یئارس  هحیدم  هورگ  نآرق ، تئارق  زا  سپ 
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هیلع نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  مالـسلا ، اـهیلع  همطاـف  ترـضح  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
زا یکی  هک  يرعش  هعطق  سپس  دروآ . دیدپ  هسلج  رد  رضاح  ینس  یناحور  هاجنپ  عمج  رد  ار  یّصاخ  يونعم  ياضف  هک  دنتخادرپ  مالـسلا 

رگید یناحور  کی  هلیـسو  هب  دوب  هدورـس  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ماما  هدزاود  حدـم  رد  ًاریخا  تنـس  لها  ياـهناوراک  یعفاـش  نویناـحور 
هثعب ینابیتشپ  اب  ینس  یناحور  ندش  مّمعم  هب  هراشا  مسارم و  نیا  يرازگرب  هفسلف  نایب  نمض  ینامز  مالسالا  ۀجح  نآ  زا  سپ  دش . تئارق 

ار ینارنخس  یلـصا  روحم  تخادرپ و  ریدغ  نییبت  عوضوم  هب  یمالـسا  تدحو  خیرات  هدنـشخرد  تاعطق  زا  یکی  ناونع  هب  هعیـش  یعجرم 
مدآ مّلعو  : » نوچ یثیداحا  تایآ و  زا  هداد و  رارق  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  رگید  مالسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  ملع  ندوب  ّیندل  نییبت 
هرهب اهباب و »...  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انأ  «، » ملعت نکت  مل  ام  کملعو  « » باتکلا نم  ملع  هدـنع  نم   » و ًاملع » ّاندـل  نم  هانیتآ  «، » اهَّلک ءامـسألا 

هک دوب  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  همئأ  طسوت  يوبن  ثیداحا  يریگارف  تیفیک  رد  نانآ  ههبش  عفر  ثحب  نیا  نییبت  زا  ناشیا  فده  تفرگ .
. تخادرپ همان  هزاجا  یبرع  نتم  تئارق  هب  سّردم  اتـسومام  سپـس  دننادیم . مالـسلا  مهیلع  همئا  ثیداحا  ّتیجح  عنام  ار  ماهبا  نیا  هشیمه 

هیلع یلع  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  هب  دوخ  زا  لـبق  دـیتاسا  طـسوت  ار  شیوخ  تازاـجا   395 ص : جح 25 ، دانسا  هلـسلس  يو 
مامه ماما  ود  نآ  ملع  نویدم  یعفاش  ياملع  ینید  مولع  هک  درک  تابثا  هلیسو  نیدب  وا  تخیگنارب . ار  ياهدع  یتفگـش  هک  دناسر  مالـسلا 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  كرابم  سافنا  تاکرب  زا  ار  مسارم  هنوگنیا  ینید و  يدازآ  تنـس و  لها  یملع  ياههزوح  دـشر  نآ  زا  سپ  تسا .
طوبرم ار  نید  لامکا  غیلبت و  تایآ  وا  درک . اعد  همان  هزاجا  نتم  رد  هثعب  نالوؤسم  نانآ و  يارب  تسناد و  هللا ) هظفح   ) ياهنماخ هللا  ۀیآ  و 

یمالـسا ناریا  زا  لیلجت  يربهر و  مظعم  ماقم  هثعب  تیانع  نیا  زا  رکـشت  نمـض  دوخ  هباطخ  رد  زین  يزیزع  زئاف  اتـسومام  تسناد . ریدغ  هب 
درک و اعد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  جرف  رد  لـیجعت  يارب  و  یفرعم ، مالـسا  دّدـجم  ار  دـیقف  ماـما  ینـس ، هعیـش و  ملاـع  اهدـص  شرورپ  رد 

يربهر مظعم  ماقم  هثعب  فرط  زا  ياهیده  ودش  ماجنا  يراذگ  همامع  مسارم  سپس  درک . تئارق  مالـسلا  هیلع  یلع  لئاضف  هب  عجار  یبلاطم 
اّما تسا ، تنس  لها  نایعیـش و  قارتفا  طاقن  نیرتمهم  زا  یکی  هکنیا  مغر  یلع  مخ  ریدغ  هک  تسا  ینتفگ  تشگ . میدقت  زاجم  زیجم و  هب 
رد مسارم  نیا  رد  تنـس  لها  هنامیکح ، مارآ و  متـسیس  کی  یحاّرط  اب  دوش و  كارتشا  هطقن  هب  لیدـبت  يوحن  هب  هک  دراد  ار  تیلباـق  نیا 

لها عماوج  بتک و  رد  هک  تیالو  تماما و  بان  فراعم  یئالو ، ياهاضف  نیا  هب  نانآ  بذـج  رب  هوـالع  اـت  دـننک  تکراـشم  ناریا  هثعب و 
اهتـسشن و تاسلج و  هناتـسود و  یمیمـص و  ّوج  داجیا  دـنوش . کـیدزن  تقیقح  هب  ماـگ  نیدـنچ  ناـنآ  دوش و  حرطم  تسا  دوجوم  تنس 
رشن و تقیقح  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  هژیو  ياههزومآ  هّصاخ و  فراعم  یجیردت  حرط  يارب  یتصرف  ینید  كرتشم  ياهنـشج 
عطاق و ياهیریگعضوم  دنت و  ياهتکرح  تسا و  مارآ  ياهتکرح  نیمه  عیشت  شرتسگ  قفوم  هار  نیرتمهم  هلمج  زا  تسا و  عیـشت  شرتسگ 

نیملـسم مومع  تیادـه  عیـشت و  گنهرف  شرتسگ  زاـسهنیمز  مارآ  ياـهتکرح  هنوگنیا  اذـل  تشاد . دـنهاوخن  ار  مزـال  ياـهیبایماک  تخس 
396 ص : جح 25 ، هللاءاش . نإ  دش . دهاوخ 

هجح يذ  هعمج 18 

هراشا

1383 / 11 / 9

هکم هثعب  رد  ریدغ  دیع  نشج 

هکم رد  يربـهر  مظعم  ماـقم  هثعب  رد  جاـجح  زا  نت  اهدـص  هیقف و  ّیلو  هدـنیامن  روضح  اـب  هعمج  زورما  ریدـغ ، دیعـس  دـیع  نشج  مسارم 
حدم و رد  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  هتفیش  نارعاش  نایارس و  هحیدم  یحادم  زا  سپ  مسارم  نیا  رد  دش . رازگرب  همرکم 
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نانمؤمریما تبترم  ماقم و  فصو  رد  نازابناج ، ناوراـک  یناـحور  يدزی ، دـشار  مالـسالا  ۀـجح  مالـسلا ، هیلع  یلع  ناـیقتم  يـالوم  ياـنث 
شابداش رگیدکی  هب  تاولـص  رکذ  ینیریـش و  شخپ  اب  ار  هدـنخرف  زور  نیا  مسارم ، نیا  رد  هدـننک  تکرـش  یناریا  نارئاز  درک . ینارنخس 

اههد نینچمه  دش . رازگرب  همرکم  هکم  رد  یناریا  جاجح  ناوراک  اهدص  لخاد  ریدغ  دیعس  دیع  تشادگرزب  رد  یهباشم  ياهنییآ  دنتفگ .
یناـمی نکر  هب  ار  دوـخ  فیرـش ، هبعک  تراـیز  نمـض  دـنتفای و  روـضح  مارحلادجـسم  رد  زورما  بشید و  یط  یناریا  نارئاز  زا  نت  رازه 
كربت مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ندروآ  ایند  هب  يارب  ادخ  هناخ  لخاد  هب  دسا  تنب  همطاف  ترـضح  دورو  لحم  زا  ات  دندرک  کیدزن 

. دنزادرپب شیوخ  دوبعم  اب  زاین  زار و  هبو  دنیوج 

هنیدم هثعب  رد  ریدغ  دیع  نشج 

نیا رد  دندرک . تکرـش  ریدغ  دیعـس  دـیع  نشج  رد  هرونم  هنیدـم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  روضح  اب  یناریا  جاجح  زا  يدایز  رامش 
مالسالا ۀجح  یحادم ، میرک و  نآرق  زا  یتایآ  توالت  زا  سپ  تشاد ، روضح  یناریا  جاجح  تسرپرـس  نیـشناج  ینیما  هللا  ۀیآ  هک  مسارم 

هللا یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  ثعبم  مالـسا و  روهظ  تفگ : یحو  نیمزرـس  تلزنم  هاگیاج و  صوصخ  رد  نایمـشاه  رتکد  نیملـسملا  و 
مالسا خیرات  مهم  عیاقو  رگید  ناشیا و  ینیشناج  هب  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  يوس  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ندش  هدیزگرب  هلآ و  هیلع و 

دیعس دیع  نامز  رد  هرونم  هنیدم  رد  روضح  جح و  کسانم  ماجنا  ادخ ، هناخ  ترایز  قیفوت  ام  هب  دنوادخ  هداد و  يور  یحو  نیمزرـس  رد 
دیاـب تسا و  یهلا  توعد  یحو ، نیمزرـس  هب  رفـس  میربـب . ترخآ  يارب  ار  هرهب  تیاـهن  یهلا  تداعـس  نیا  زا  دـیاب  تسا و  هداد  ار  ریدـغ 

رد میدز ، گنس  ار  ناطیش  ینم  رد  هک  هنوگنامه  مینامب و  یقاب  یعقاو  یجاح  رمع  رخآ  ات  هک  میهاوخب  زیزع  دنوادخ  زا  میـشاب و  بقارم 
يرگید مسارم  رد  نینچمه  میهدن . تسد  زا  یتحار  هب  میاهدروآ ، تسد  هب  جح  رفـس  رد  هچنآ  مینزب و  سپ  ار  ناطیـش  مه  یگدنز  لوط 
دیتاسا زا  یسبط  مالسالا  ۀجح  دندوب  هنیدم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  نامهم  رگید  ياهروشک  جاجح  زا  يرامش  هک  تبـسانم  نیمه  هب 

. تفگ نخس  لیصفت  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماقم  تیصخش و  رد  مق  هیملع  هزوح 

هنیدم لیمک  ياعد 

نینمؤملاریما تاجانم  لیمک ، ياعد  مسارم  يرازگرب  اب  هتفر و  عیقب  ناتـسربق  رانک  هب  بشید  هرونم  هنیدم  رد  یناریا  جاجح  زا  رفن  نارازه 
نیـشناج ینیما  هللا  ۀـیآ  روضح  رد  هک  لیمک  ياعد  مسارم  عورـش  قیاـقد  نیتسخن  رد  دـندرک . همزمز  دوخ  دوبعم  اـب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 

یناریا جاجح  هب  دنه  398 و  ص : جح 25 ، ناتسکاپ  ناتـسناغفا ، زا  مالـسا  ياهروشک  رگید  جاجح  دش ، رازگرب  یناریا  جاجح  تسرپرس 
رگید جاجح  اب  هارمه  صاخ  مظن  اب  مسارم ، مامتا  زا  سپ  یناریا  جاجح  دـیماجنا و  لوط  هب  تعاس  کـی  تدـم  هب  مسارم ، نیا  دنتـسویپ .
هنیدـم لیمک  ياعد  رد  هدـننک  تکرـش  یناریا  نارئاز  زا  رفن  اههد  دـندرک . كرت  ار  لیمک  ياـعد  يرازگرب  لـحم  یمالـسا ، ياـهروشک 

ار حرط  نیا  یناریا  نارئاز  دـندرک . يزاسکاپ  تشرد  زیر و  ياههلابز  زا  ار  نیمرحلا  نیب  یعمج ، یتکرح  رد  مسارم ، نایاپ  زا  سپ  هرونم ،
، نیمرحلا نیب  يزاسکاپ  حرط  ییارجا  داتس  دندرک . ارجا  هرونم  هنیدم  رد  لیمک  ياعد  مسارم  روشرپ  يرازگرب  زا  سپ  لاس ، نیمود  يارب 

نیا رد  شالترپ  نارئاز  زا  رفن  شش  یماسا  دندرک ، تکرش  هنادنسپادخ  راک  نیا  رد  هنابلطواد  تروص  هب  هک  ینایناریا  همه  زا  ینادردق  اب 
ناوراک 17632- يرهاط - ردیح  ياقآ  هقطنم 4 2 . ناوراک 17521 - هداز - رقاب  اضرمالغ  ياـقآ  . 1 درک : مـالعا  تروص  نیا  هب  ار  حرط 

هللا حتف  ياقآ  هقطنم 1 5 . ناوراک 13452 - یناهفصا - رـصن  سابع  ياقآ  هقطنم 1 4 . ناوراک 13424 - یناوج - ربکا  ياـقآ  هقطنم 4 3 .
يرازگرب لحم   » نیمرحلا نیب  هطوحم  يزاسکاپ  حرط  هقطنم 2  ناوراک 30319 - یلوسر - یلعزبس  هقطنم 1 6 . ناوراک 13452 - رازلگ -

ار فارطا  ياههزاغم  نابحاص  اهروشک و  رگید  نارئاز  دوشیم ، ارجا  لـیمک  ياـعد  مسارم  زا  سپ  هلـصافالب  هک  ناـیناریا » لـیمک  ياـعد 
تسا لاس  نیمود  يارب  لیمک  ياعد  يرازگرب  طیحم  يزاسکاپ  حرط  هک  تسا  ینتفگ  تسا . هتشاد  یپ  رد  ار  اهنآ  رکشت  هدرک و  دونشخ 
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اهناوراک رد  عوضوم  حرط  اب  مرتحم  ناریدم  هک  لکش  نیدب  دریگیم ، تروص  بلطواد  نارئاز  تّمه  هب  حرط  نیا  دیآیمرد . ارجا  هب  هک 
حبص نینچمه   399 ص : جـح 25 ، دـنیامنیم . هاگآ  حرط  يارجا  هوحن  هب  ار  نانآ  سپـس  دـننکیم ، ماـن  تبث  رما  نیا  يارب  ناـبلطواد  زا 

. دش رازگرب  یناریا  ياهناوراک  زا  يدادعت  روضح  اب  هنیدم  هثعب  زین  هّکم و  هثعب  رد  هبدن  ياعد  مسارم  ات 8  تعاس 7  زورما 

یگدروخامرس نامرد  يریگشیپ و  يارب  یکشزپ  تأیه  ياههیصوت 

. دینک زیهرپ  مکارترپ  غولش و  ياهناکم  رد  ددرت  زا  . 2 دینک . هدافتسا  کسام  زا  ناکمالا  یتح  . 1 يریگشیپ : هب  طوبرم  ياههیصوت  فلا )
زیهرپ درس  تاعیام  زا  دینک  یعس  دوشیم ، هیصوت  ناوارف  تاعیام  فرصم  . 4 دینکن . شومارف  ار  مرگ  ياهسابل  ندیشوپ  درس  ياوه  رد  . 3

بآ و اب  ار  ناتیاهتـسد  راب  نیدـنچ  هنازور  . 6 دـینک . زیهرپ  ادـج  دنتـسه  رامیب  هک  يدارفا  اـب  ندرک  یـسوبور  نداد و  تسد  زا  . 5 دینک .
رتنیئاپ اهبـش  رد  اوه  ترارح  هجرد  . 8 دیزیهرپب . ًادـج  ناتـسمز  لصف  رد  زاس  امرـس  لئاسو  رلوک و  ندرک  نشور  زا  . 7 دیئوشب . نوباص 

ياهنیماتیو يواح  تاجهویم  . 9 دیـشوپب . مرگ  سابل  امتح  دـینکیم ، كرت  ار  دوخ  تماقا  لحم  بش  هک  یماگنه  نیاربانب  دـمآ ، دـهاوخ 
رتهب دـناهدش ، رامیب  امـش  قاتا  رد  يدارفا  ای  درف  هک  یتروص  رد  . 10 مینکیم . هیصوت  ار  نآ  ررکم  فرـصم  دنتـسه . ندب  يارب  زاین  دروم 

اب ندیشک  سفن  اریز  دیشکب ، سفن  ینیب  اب  دینک  یعـس  . 11 دـشاب . زاب  هرجنپ ) ای  برد   ) یکچوک هظفحم  قاـتا  ياوه  هیوهت  تهج  تسا 
ناتتماقا لـحم  زا  تسا  درـس  نوریب  ياوه  هک  یتروص  رد  دـینک . کـشخ  ار  دوخ  ياـهوم  مامحتـسا  زا  سپ  . 12 تسا . رتیتشادـهب  ینیب 
نارگید اب  دینک  یعس  . 2 دینک . فرـصم  پوس  دننام  یکبآ  ياهاذغ  مرگ و  تاعیام  . 1 نامرد : هب  طوبرم  ياههیصوت  ب ) دیوشن . جراخ 

زا هچنانچ  . 3 دییامرف . تیاعر  ار  یتشادهب  ياههیـصوت   400 ص : جـح 25 ، راوز  ریاس  هب  يرامیب  لاقتنا  زا  يریگولج  رد  دـیهدن و  تسد 
تحارتسا . 4 دـیئوشب . ار  نآ  بـترم  هدادـن و  رارق  نارگید  سرتـسد  رد  ار  نآ  دـینکیم  هدافتـسا  تاحـشرت  ندرک  كاـپ  يارب  لامتــسد 

هیـصوت ناراـمیب  ناـمرد  رد  ياهدـمع  لـصا  ناونع  هب  ار  نآ  ناکـشزپ  همه  نیارباـنب  تسا ، یگدروخامرـس  ناـمرد  رد  تمـسق  نیرتـمهم 
هب زین  ار  دوخ  يارب  هدـش  زیوجت  ياـهوراد  و  دـیزیهرپب ، ناـتیاهیقاتا  مه  ياـهوراد  فرـصم  زا  دـینک و  هعجارم  کـشزپ  هب  . 5 دننکیم .

فرصم تحارتسا و  اب  یکدروخامرس  دراوم  زا  يرایـسب  اریز  دیـشاب ، هتـشادن  کیتویب  یتنآ  زیوجت  هب  رارـصا  . 6 دینکن . داهنشیپ  نارگید 
مظنم و فرصم  دش ، زیوجت  کیتویب  یتنآ  امش  يارب  ناتجلاعم  کشزپ  دیدحالـص  هب  انب  هچنانچ  انمـض  دباییم ؛ دوبهب  نکـسم  ياهوراد 
زا سپ  نویسانیسکاو  . 7 دیشاب . هتشادن  رارـصا  یقیرزت  کیتویب  یتنآ  زیوجت  يارب  هک  نآ  رگید  هتکن  دوشیم . هیـصوت  نآ  نیعم  تقو  رد 

. دندرکیم قیرزت  ار  نسکاو  رفس  زا  لبق  تسیابیم  مرتحم  نارئاز  و  درادن ؛ يریثات  التبا 

یتشادهب لئاسم  تیاعر  ظاحل  هب  یناریا  نارئاز  ندوب  صخاش 

کی رد  هک  تسا  رئاز  اهنویلیم  ياریذپ  هلاس  ره  فیرـش  ناکم  نیا  داد . رارق  یـسررب  دروم  دوشیم  فلتخم  داعبا  زا  ار  هکم  سدـقم  رهش 
یتشادهب لئاسم  تیاعر  ظاحل  هب  جاجح  یعمج  يدرف و  راتفر  عون  دنیآیم . رهـش  نیا  هب  جح  کسانم  ماجنا  يارب  صاخ  ینامز  تیعقوم 

سردـم و تیبرت  هاگـشناد  داتـسا  یحاـیر  اـضریلع  رتـکد  تسا . رثؤم  رایـسب  همرکم  هکم  یطیحم  تسیز  ياـضف  نتـشاد  هگن  ملاـس  رد  و 
يرهـش ياضف  ندـش  هتـشاد  هگن  ملاـس  يارب  هک  ییاهـشالت  مغر  یلع  نم  رظن  هب  تفگ : هراـب  نیا  رد  یطیحم  تسیز  لـئاسم  سانـشراک 
فوقو مایا  رد  صوصخب  یطیحم  تسیز  لئاسم  تیاعر  هب  تبـسن  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  زا  یخرب  هجوت  مدع  تلع  هب  اما  هتفرگ  تروص 

جح دراد . هلصاف  هکم  رهش  تسادق  رابتعا و  نأش و  اب  هک  دنوشیم  هجاوم  ییاههنحص  اب  نارئاز  ینم ، رعـشم و  تافرع ، هفرـشم  رعاشم  رد 
هنیدم هکم و  رد  جح  کسانم  ماجنا  يارب  ینامز  صاخ  عطقم  نیا  رد  هک  ینارئاز  یمالسا و  ياهروشک  نیب  رد  نم  رظن  هب   401 ص : ، 25

صخاش هقطنم  ياهروشک  ریاس  نایم  رد  یطیحم  يدرف و  تشادهب  تیاعر  ظاحل  هب  ییایزنودنا  ییایزلام و  یناریا ، جاجح  دـنراد  روضح 
اب ناوتیم  ینم  رعـشم و  تافرع ، نیمزرـس  رد  هدـنام  ياجرب  ياههلابز  زا  ددـجم  هدافتـسا  تفاـیزاب و  يارب  منکیم  داهنـشیپ  نم  دنتـسه .
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دوجو هباشون و )...  بآ ، فرـصم  راـبکی  فورظ   ) pet لیدبت تهج  هک  ياهبایـسآ  تسوپمک و  دیلوت  لباترپ  ياههاگتـسد  زا  هدافتـسا 
نیا داد  ماجنا  دوشیم  هک  یتامادـقا  رگید  زا  داد . رارق  شورف  ضرعم  رد  یتح  دروآرد و  هدـش ) درخ   ) لنارگ تروص  هب  ار  اههلابز  دراد 

زا سپ  درک و  فیرعت  ار  ياهژورپ  هنیدم  هکم و  ياهرهش  رد  يرهش  دماج  دیاز  داوم  يروآ  عمج  عوضوم  قیقد  یـسررب  تهج  هک  تسا 
تسا یناتسهوک  تیعقوم  ياراد  هکم  رهـش  داد . هئارا  تسوپمک  دیلوت  نفد و  تهج  بسانم  یلمع و  ياهراک  هار  عوضوم ، قیقد  یـسررب 

رارق یسررب  دروم  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  جاجح و  داهنشیپ  ور  نیا  رگا  دیآ . باسح  هب  رهش  نیا  يارب  تیزم  کی  دناوتیم  یگژیو  نیا  و 
. دش دهاوخ  یطیحم  یگدولآ  شهاک  رد  یتبثم  رایسب  ریثأت  هلأسم  نیا  دریگ ،

ناتسبرع رد  ناریا  لوسنکرس  اب  وگتفگ 

جح فیعضو  هک  دسریم  رظن  هب  جاجح  دادعت  شیازفا  هب  هجوت  اب  لاسما  تسیچ ؟ جح 83  مسارم  زا  امش  یبایزرا  دییامرفب  ًافطل  ادتبا  رد 
. تسناد ناتسبرع  ناریا و  روشک  ود  ياهشالت  هجیتن  ناوتیم  ار  نآ  تسا و  هتـشاد  يریگمـشچ  دوبهب  لبق  ياهلاس  هب  تبـسن  روما  دنور  و 

وحن هب  جح  مسوم  ياهتنا  ات  رفـس  يادتبا  زا  نامزاس  نیا  مظنم  قیقد و  ياههمانرب  ترایز و  جح و  نامزاس  تّمه  هب  هدـش  مهارف  تاناکما 
جح 25، یمالسا  ياهروشک  رگید  هکلب  يدوعـس  ناتـسبرع  تاماقم  اهنت  هن  مظنم  يزیر  همانرب  نیا  تسا . هدش  یحارط  يدنموربآ  رایـسب 
. دنتـسه ام  ياـههمانرب  زا  نتفرگ  وگلا  ددـصرد  میتشاد  هک  یتارکاذـم  رد  اـهنآ  زا  يرایـسب  تسا و  هتـشاداو  نیـسحت  هب  زین  ار   402 ص :

هنوگ نیا  هدـناسر و  لقادـح  هب  ار  زیزع  نارئاز  قباس  ینالوط  ياهفقوت  ریخا ، ياهلاس  رد  راب  لـمح  یهاـگدورف و  يزاورپ و  تالیهـست 
زا زین  سکعلاب  هرونم و  هنیدـم  هب  امه  میقتـسم  زاورپ  يدوعـس و  ياهزاورپ  زا  هدافتـسا  تسا . هدوب  لاـسما  جـح  ياـهیگژیو  زا  تالیهـست 

تلود ام و  نیب  لباقتم  يزاس  دامتعا  تسا . هدـش  اهنآ  تقو  هنیزه و  رد  ییوج  هفرـص  تعاـب  هتـساک و  نارفاـسم  ناوارف  جـنر  تاـمحز و 
یـسرزاب و رما  رد  تلوهـس  دهاش  ام  هک  تسا  هدوب  ام  تاراختفا  زا  رگید  یکی  جـح  رما  رد  مالـسا و  ناهج  یلک  ياهتـسایس  رد  يدوعس 
رد لاسما  هچنآ  تفرگ . هدیدان  دیابن  ار  دوخ  تاناکما  اهورین و  هیلک  جیسب  يدوعس و  تاماقم  هدرتسگ  ياهـشالت  میتسه و  یکرمگ  روما 

دراد نارئاز  ياضر  نیمات  تهج  رد  يدوعـس  ناراکردناتسد  شالت  زا  تیاکح  تارمج  رما  رد  هژیو  هب  میدوب  نآ  دهاش  هسدـقم  رعاشم 
هدـمآ دوجوب  هرمع  جـح و  رما  رد  روشک  ود  نیب  یتالوحت  هچ  میدوبن . دـهاش  لاـسما  اـم  ار  يراوگاـن  هثداـح  نیرتکچوک  هناتخبـشوخ  و 
بدا ضرع  هنیدم و  ادخ و  هناخ  ترایز  يارب  ام  روشک  نیدتم  مدرم  ناوارف  قوش  نیفیرش و  میرح  يونعم  ياهتیباذج  هناتخبشوخ  تسا ؟

دادـعت داـیدزا  دـهاش  وس  کـی  زا  لـیلد  نیمه  هب  تسا . هتـشاد  ییافوکـش  زور  هب  زور  نیموصعم  همئا  مرکا و  ربماـیپ  سدـقم  تحاـس  هب 
، ام روشک  زا  هرمع  رئاز  دادـعت  ره  شریذـپ  رد  يدوعـس  تاماقم  تبثم  خـساپ  رگید  يوس  زا  میاهدوب و  یناحور  رفـس  نیا  هب  نادـنمقالع 

جح رازه  دصکی  بیرق  راذگ و  هرمع  رفن  رازه  دودح 570  لاس  ره  دش  زاغآ  متیرومأم  هک  شیپ  لاس  زا 3  تسا . هتشاد  یتقوشوخ  ياج 
زا لبق  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دناهتفای و  ناکـسا  هنیدم  هکم و  ياهلته  قطانم و  نیرتهب  رد  هک  میتشاد  رئاز  رازه  عومجم 650  رد  راذگ و 
رد یمالسا  يروهمج  يرگلوسنکرس  تسیچ ؟ ناتسبرع  رد  لوسنکرـس  فیاظو  دندشیمن . مازعا  رتشیب  راذگ  هرمع  رازه  هنالاس 170  نآ 

يداـصتقا و داـعبا  رد  روـشک  ود  نیب  مکحتـسم  ياهدـنویپ  داـجیا   403 ص : جـح 25 ، هنیمز  رد  شـالت  هلوحم  فیاـظو  رب  هوـالع  هدـج 
روطب هک  يراوگان  ثداوح  نارفاسم و  میظع  مجح  هب  هجوت  اب  تسایـس  نیا  رب  هوـالع  دراد . هدـهع  رب  ار  یـسایس  یگنهرف و  یعاـمتجا و 

نآ ریغ  جـح و  مایا  رد  زیزع  نایناریا  قوقح  زا  عافد  یگدیـسر و  رد  دـنادیم  فظوم  ار  دوخ  لوسنکرـس  تشاد ، راـظتنا  ناوتیم  یعیبط 
يارب یتالکشم  هچنانچ  میتسه و  هدوب و  زیزع  نایناریا  يوگخـساپ  هتعاس  ام 24  هک  منکیم  مالعا  حیرـص  روطب  دنکن و  گنرد  ياهظحل 
يارب ناتـسبرع  مدرم  قیوشت  ناریا و  ياههبذاج  یفرعم  ام  تامادـقا  رگید  زا  میتسه . وا  رانک  رد  رخآ  هظحل  ات  ام  دـیآ  شیپ  جاجح  یخرب 
رداص ناریا  هب  ترفاسم  تهج  يدوعـس  عابتا  يارب  دـیداور  رازه  اههد  زا  شیب  هتـشذگ  لاـس  رد  ساـسا  نیا  رب  تسا . ناـمروشک  هب  رفس 

هب مازعا  مان و  تبث  هک  دیسر  دهاوخ  ینامز  ایآ  تسا . ینوزف  هب  ور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترایز  يارب  ناتـسبرع  نایعیـش  رامآ  دیدرگ و 
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تسا هدش  میظنت  ناتسبرع  تلود  تاناکما  ساسا  رب  يدنب  هیمهس  هکلب  تسین ، ام  هب  طوبرم  طقف  ندش  زور  هب  لکـشم  دوش ؟ زور  هب  جح 
مازعا رئاز  میراد  هک  ياهیمهس  زا  رتارف  زین  رـضاح  لاح  رد  ام  نیاربانب ، تسا . رفن  رازه  تیعمج  نویلیم  کی  ره  ساسا  رب  زین  اهنآ  رایعم  و 

اهنآ رب  جح  هک  یناسک  ات  دنروایب  اج  هب  هدرفم  هرمع  بحتسم ، عتمت  جح  ياجب  هک  مینک  قیوشت  ار  زیزع  نانطومه  میناوتب  رگا  مینکیم و 
ناریا و يداصتقا  طباور  رـضاح  لاح  رد  دوش . عقاو  رثؤم  جح  ندش  زور  هب  رد  دناوتیم  هلأسم  نیا  دنوش ، مازعا  رتدوز  تسا  هدش  بجاو 

هدننک نیمـضت  دـناوتیم  هک  يداصتقا  طباور  شرتسگ  رب  روشک  ود  هبتریلاع  نالوؤسم  ناوارف  دـیکأت  هب  هجوت  اب  تسا ؟ هنوگچ  ناتـسبرع 
تالدابم مجح  ساسا  نیا  رب  هدوب و  اهیگدـنیامن  روشک و  ود  نیلوؤسم  هجوت  مامتها و  دروم  طباور  نیا  قیمعت  دـشاب ، زین  یـسایس  طباور 

. تسا هدیسر  لاس  رد  رالد  نویلیم  زا 350  شیب  هب  ناتسبرع  ناریا و 

ناتسبرع جح  ریزو  هب  یناریا  نارئاز  زا  یعمج  همان 

هکم هب  لاسما  یناریا   404 ص : جـح 25 ، نارئاز  عمج  رد  هک  ناوراک 13315 ) زا   ) ناهفصا هاگـشناد  ناداتـسا  ناگتخیهرف و  زا  يدادعت 
رد ناتـسبرع  جح  ریزو  اب  یتشادهب ، لئاسم  هژیو  هب  جح  فلتخم  لئاسم  نوماریپ  ار  دوخ  تادهاشم  ياهمان ، رد  دناهدش ، بایفرـش  همرکم 

، جح روما  رد  هیقف  ّیلو  هدنیامن  رایتخا  رد  يریگیپ ، يارب  نآ ، زا  ییاهتشونور  هک  همان  نیا  رد  ناهفصا  هاگشناد  ناداتـسا  دنتـشاذگ . نایم 
ناتـسبرع جـح  تلود  زا  تسا ، هتفرگ  رارق  ناـمروشک  هجراـخ  روما  ریزو  روـشک و  ود  رد  ناتـسبرع  ناریا و  یمالـسا  يروـهمج  ناریفس 

دنک دودسم  هدنیآ  ياهلاس  يارب  ازناولفنآ  یگدروخامرس و  هژیو  هب  يرسم  ياهیرامیب  عویش  ياههار  ییاه ، هراچ  ندیـشیدنا  اب  دنتـساوخ 
زا هدازرگرز  گنشوه  ریما  رتکد  دندروآ . تسد  هب  یحو  نیمزرـس  روضح  تصرف  زا  يدنمهرهب  يارب  يرتشیب  ییاناوت  نامز و  جاجح ، ات 

ریخا ياهلاس  رد  هک  ییاهتفرشیپ  زا  رکشت  نمض  ناهفصا ، هاگشناد  ناداتسا  همان  رد  داد : حیضوت  رئاز  اب  وگتفگ  رد  همان ، نیا  ناگدنـسیون 
نکاما رگید  ینم و  مارحلارعـشم ، تافرع ، رد  هک  یتشادهب  تالکـشم  لئاسم و  زا  یخرب  هب  تسا ، هتفرگ  تروص  جح  یتشادهب  روما  رد 

ياـهروشک نارئاز  ندـشن  هیجوت  ددـعتم ، ناشورفتـسد  دوجو  هلاـبز ، ياهلطـس  دوبمک  نوچمه  دـنزیم  نماد  اـهیرامیب  عویـش  هب  سدـقم 
. تسا هدش  هراشا  یتشادهب و ...  لئاسم  هرابرد  فلتخم 

لاعف ناوراک  کی  یگنهرف  ياهراکتبا 

هللا تیب  نارئاز  روضح  جح و  مسارم  رد  يراکتبا  حرط  دنچ  دوشیم  هرادا  یشاک  نایقیدص  داوج  دمحم  تیریدم  هب  هک  ناوراک 17064 
رد نابرق  دـیع  کیربت  ياهتراک  هیهت  هحفـص ، رد 18  اـمنهار  هوزج  هیهت  تسا . هدـناسر  ماـجنا  هب  هروـنم  هنیدـم  همرکم و  هکم  رد  مارحلا 

تاقباسم يرازگرب  نارهت ، تاسلج  لوط  رد   CD باتک و هاگشورف  هاگـشیامن و  يرازگرب  نارئاز ، ياههداوناخ  يارب  نآ  لاسرا  نارهت و 
تـسا ینتفگ  تسا . هدوب  ناوراـک  نیا  یگنهرف  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  نارئاز  يارب  صوـصخم  هگرب  هیهت  ناگدـنرب ، هب  هیدـه  نداد  نآرق و 

. دنتشاد نآرق  متخ  راب  جح 101  رفس  لوط  رد  هدش  دای  ناوراک  ياضعا 

روشک جراخ  میقم  نایناریا  ناوراک  زا  یشرازگ 

ناوراک نیا  دوب . هدش  رقتـسم  اجنآ  رونلا  ۀلفاق  هک  تشاد  رارق  ابیز  اما  کچوک ؛ ياهناخ  نهپ ، ًاتبـسن  ینابایخ  رد  يرقلا  ما  هاگـشناد  تشپ 
. دندوب هدمآ  ناتـسبرع  هب  هدش و  عمج  ناهج  فلتخم  طاقن  زا  اهنآ  دنتـشاد : یناریا  نارئاز  هیقب  اب  کچوک  یقرف  هک  دوب  ینارئاز  هب  قلعتم 
زا یکی  درک . بلج  ار  ام  هجوت  دـندوب  تبحـص  لوغـشم  لزنم  زاب  هطوحم  ياهتخرد  ریز  دیفـس  ياهزیم  تشپ  هک  يدارفا  دورو ، ودـب  رد 

تسناد و دنمشزرا  هداعلا  قوف  ار  رفـس  نیا  وا  تسا . راک  لوغـشم  ندنل  ياهجلاک  زا  یکی  كدوک  دهم  رد  هک  دوب  هلاس  یمناخ 41  اهنآ 
ام اجنآ  رد  یگدنز  صاخ  تلاح  نآ  ییادتبا و  ياهرداچ  نآ  تافرع . صوصخب  دوب  راذـگ  ریثأت  یلیخ  هکم  هنیدـم و  رد  روضح  تفگ :
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نیا دنادیم : لکـشم  ار  هداوناخ  زا  هزور  يرود 29  تسا  دـنزرف  بحاـص 2  لـهأتم و  هک  یناریا  مناـخ  نیا  درب . خـیرات  قمع  هب  یلیخ  ار 
هکنآ اب  رئاز  مناخ  نیا  دادیم . شمارآ  ربص و  نم  هب  ادخ  هناخ  نوچ  تشذگ  تخـس  رتشیب  اهنآ  هب  متـسه  نئمطم  یلو  دوب  تخـس  تدم 
باذج یلیخ  رفـس  نیا  تفگیم  مرـسمه  تسا : هدرک  ظفح  نانچمه  ار  دوخ  یبهذـم  تاقلعت  اما  هتفر  روشک  زا  جراخ  هب  تسا  لاس   21
تکرح نیا  تمظع  دوشیم . يرگید  يایند  دراو  جـح  هب  رفـس  اب  مدآ  دوب . هدـمآ  رفـس  نیا  هب  ییالـصم  اقآ  جاح  اـب  شدوخ  نوچ  تسا 

هب دنمهقالع  دارفا  روشک  زا  جراخ  رد  هک  تسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناحادم  زا  یکی  ییالصم  ياقآ  جاح  تسا . هتفرگ  ارم  یعمجتسد 
. تساه همانرب  نیا  زا  یکی  جح  رفـس  هک  دـهدیم  ماجنا  ار  دوخ  صاخ  يزیر  همانرب  مادـک  ره  يارب  هدرک و  ییاسانـش  ار  یبهذـم  مسارم 
وا بایغ  رد  مینک . تبحص  وا  اب  میتسناوتن  دوب و  هدش  جراخ  لزنم  زا  ناوراک  ياهراک  ماجنا  يارب  وا  میتفر  اجنآ  هب  ام  هک  ینامز  هنافسأتم 

دارفا ندـش  صخـشم  زا  سپ  تسا و  میقم  ندـنل  رد  ییالـصم  اقآ  جاح  داد : ار  اـم  ياهـشسرپ  خـساپ  ناوراـک  یناـحور  یکم  اـقآ  جاـح 
جح دنتسه . میقم  ناتسلگنا  رد  ناوراک  نیا  ياضعا  زا  دصرد   85 دهدیم . ماجنا  ار  نارفاسم  طیلب  دـیداور و  هب  طوبرم  ياهراک  یمازعا ،

لوغـشم ناتـسلگنا  یمالـسا  زکرم  رد  نونکا  مه  دراد و  ییاپورا  ياهروشک  رد  یبهذـم  تاـغیلبت  هقباـس  لاـس  هـک 17  وا   406 ص : ، 25
، تسا ناناملسم  یلدمه  یگچراپکی و  داحتا و  یگتـسبمه و  سح  داجیا  يارب  ینادیم  هک  جح  تفگ : ناوراک  نیا  هرابرد  تسا ، تیلاعف 

ناشن مینک و  شالت  نایعیـش  نایناریا و  یبهذـم  یگنهرف و  تیوه  ظفح  يارب  مایا  نیا  رد  ات  دـهدیم  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  تصرف  نیرتهب 
راک هب  بلاق  رد 2  ناوراک  رد  ام  دنتسه . مه  نابیتشپ  رادتسود و  ناوارف ، كارتشا  هوجو  لیلد  هب  دنشاب  هک  ایند  هطقن  ره  رد  نایناریا  میهد 

یمود هک  ناوراک  ياضعا  اب  يدارفنا  هرکاذم  ثحب و  مود  یفـسلف و  يداقتعا و  لئاسم  هنیمز  رد  یمومع  ياهینارنخـس  یکی  میزادرپیم .
نالوؤسم زا  یکی  کمک  اب  دوشیم  مامت  هک  ناوراک  یناحور  اب  تبحـص  میاهدیـسر . مه  یناـشخرد  جـیاتن  هب  هدوب و  راذـگ  ریثأـت  یلیخ 

لاس 1965 رد  ناهج  دازآ  یتشک  یناـمرهق  تاـقباسم  رد  وا  ناـیخرف . یلعدـمحم  میوشیم . انـشآ  یـشزرو  ناـمرهق  کـی  اـب  رونلا  ۀـلفاق 
تـسکش اما  درک  تعانق  یناهج  هرقن  هب  دروخ و  تسکـش  لانیف  رد  هچرگا  دیـسر و  لانیف  هب  داد و  تسکـش  ار  یـسور  ناـمرهق  يدـالیم 

مه زا  یکی  دراد و  رایتخا  رد  مه  ار  ییایسآ  ییاهیزاب  ینامرهق  بیان  وا  دوش . ناهج  نامرهق  لاس  نآ  رد  ناریا  دش  ثعاب  یـسور  نامرهق 
رـسب سیلگنا  رد  هک  تسا  لاس  نونکا 4  هتـشاد و  تماقا  دـنله  رد  لاس  يزاریش 10  هلاس  ناـمرهق 70  نیا  دوب . یتخت  موحرم  ياـههرود 

رفس هب  تالیطعت  مایا  رد  ار  ام  تفگیم  مرسمه  میدوب  هتفر  زاریش  هب  هک  ناتسبات  دنادیم : ایور  کی  لثم  ار  جح  هب  دوخ  رفـس  وا  دربیم .
نآ متفگ . مهاوخب  هک  نآ  نودـب  ار  هلمج  نیا  دـینک  رواب  جـح . میوریم  مه  اب  لامـش  ارچ  متفگ  وا  باوج  رد  مه  نم  يدربن  مه  لاـمش 

40 متـشادن . مه  ار  مدرکیم  زیراو  سیلگنا  رد  دـیاب  هک  یناـموت  نویلیم   6 یتح 7 - مدوب  هدرکن  رفـس  نیا  يارب  یمادقا  چـیه  زونه  عقوم 
زا دـعب  مدـش . يرتسب  ناتـسرامیب  رد  زور   15 دوب . هدـش  لکـشم  میارب  مه  ندیـشک  سفن  یتح  مدـش و  ضیرم  تخـس  رفـس  زا  لـبق  زور 
ام دییایب و  دیراد  ار  رفس  نیا  ناوت  دینکیم  رکف  رگا  دنتفگ  مه  ناشیا  متشاذگ و  نایم  رد  ییالصم  اقآ  جاح  اب  ار  رفـس  عوضوم  صیخرت 
نآ زا  لبق  بش  کی  مدش . يرتسب  هک   407 ص : جح 25 ، دب  ردقنآ  دش . دب  ملاح  هرابود  هدج  رد  میسرب  هنیدم  هکنآ  زا  لبق  میدمآ . مه 
هب ندرک  انـش  یمک  زا  دـعب  مدز و  بآ  هب  دراد . يدایز  یلیخ  بآ  هک  متـسه  ابیز  هچایرد  کی  راـنک  مدـید  باوخ  رد  میاـیب  هکم  هب  هک 
هب مدرک  عورش  بآ  قامعا  نامه  رد  مشکب . سفن  میایب و  الاب  مناوتیمن  رگید  مدرک  ساسحا  هک  مدرک  يورـشیپ  ردقن  متفر آ  بآ  قمع 

رادیب باوخ  زا  هکنآ  زا  دعب  هلـصافالب  مدیرپ  باوخ  زا  ات  مدز  دایرف  ردـقنآ  نیـسح . ماما  یلع و  ترـضح  ات  هللا  لوسر  زا  همئا . هب  لسوت 
مدش دنلب  باوخ  زا  هک  شیادرف  یلو  دوشن  ناترواب  دـیاش  دـیرپ . نوریب  منهد  زا  نوخ  هتخل  يدایز  رادـقم  مدرک و  يدـیدش  هفرـس  مدـش 

ترایز یلو  دوب  هنیدـم  رد  نم  ترایز  نیرخآ  نیلوا و  نیا  هچرگا  متفر و  عیقب  یبنلا و  دجـسم  هب  هلـصافالب  دوبن . نم  رد  يرامیب  زا  يرثا 
زا منکیمن . شومارف  ار  نآ  گرم  مد  ات  تقو  چیه  دوب و  مرمع  رفس  نیرتهب  نیا  ماهتفرگ ». هنیدم  رد  ار  هرابود  یگدنز  نم  دوب . ییافصاب 

قیفوت و يرورس ، يرون ، مرکاش . ار  ادخ  تباب  نیا  زا  منک و  ادیپ  ار  رفس  نیا  قیفوت  متسناوت  نم  طقف  یتشک  رد  نم  هرود  مه  ياهیمیدق 
رد شیپ  تقو  دنچ  یتح  میایب . رفـس  نیا  هب  متـشاد  تسود  یلیخ  تسا . هدماین  جح  رفـس  هب  مه  یبیبح  دنتفر و  ادخ  تمحر  هب  هک  یتخت 
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ناشیا یلو  مورب  جـح  هب  مراد  تسود  یلیخ  متفگ : یتشک ) نویـساردف  سیئر   ) یناـقلاط اـقآ  جاـح  هب  یتشک  ناـنامرهق  زا  لـیلجت  مسارم 
رد یتشک  توسکـشیپ  نامرهق  نیا  متـساوخیم . جح  رفـس  نم  یلو  دنروایب ، ارم  دنناوتیم  رفـس  نآ  رد  دنربیم و  هرمع  ناوراک  دـنتفگ :

همه دـنوادخ  مدوب . رفـسمه  یتخت  موحرم  اب  ناملآ  نانوی و  هیکرت ، ناتـسراغلب ، رفـس  رد 4  درک : تبحـص  یتخت  هراـبرد  مه  یمک  همادا 
اهنآ زا  رفن  هک 2  دراد  رتخد  رسپ و 2  نایخرف 6  عبط . تعانم  ربص و  یناولهپ و  شنم  بوخ ، قالخا  دیـشر ، دق  دوب . هداد  وا  هب  ار  اهیبوخ 

اجنیا نم  دربیمن : تاغوس  ناشمادک  چیه  يارب  لاح  نیا  اب  دننکیم . یگدنز  زاریـش  رد  مه  شدنزرف  دنله و 3  رد  ناشرفن   3 دئوس ، رد 
مارحلا دجـسم  عیقب و  یبنلادجـسم و  دـیرخ . ایند  ياج  ره  رد  دوشیم  ار  تاغوس  منک . مارح  رازاب  رد  ندز  هسرپ  هب  ار  متقو  هک  ماهدـماین 

رد زیم  کـی  تشپ  رهاوخ   2 مییآیم . نامتخاس  رجـشم  زاب و  هطوحم  هب  هراـبود   408 ص : جح 25 ، دوشیمن . ادیپ  ییاج  چـیه  هک  تسا 
تسا و لهأتم  یـسانشناور و  لیـصحتلا  غراف  رتگرزب  رهاوخ  مینکیم . زاغآ  ار  وگتفگ  میریگیم و  هزاجا  اهنآ  زا  دنتـسه . تبحـص  لاـح 

هدمآ هکم  هب  ناوراک  نیمه  هارمه  اًلبق  هک  ناشردام  شرافـس  هب  دنتـسه و  ندنل  میقم  تسا  لاس   8 درجم . رتویپماک و  يوجشناد  يرگید 
هداس و رداچ  کی  دوب . یندشن  شومارف  میدوب  اجنآ  رد  هک  یبش  دراد : یبوخ  هرطاخ  تافرع  زا  رتگرزب  رهاوخ  دناهدش . جح  رفـس  یهار 

هیرگ اههلپ  نییاپ  هک  ییاهمناخ  يارب  تخوس . عیقب  همئا  يارب  ملد  طقف  هنیدـم  رد  تسین . یندـش  رارکت  قاـفتا  نیا  نش . يور  کـیرات و 
: دوب هدیـسرت  تارمج  رد  تیعمج  ماحدزا  زا  یمک  رتکچوک  رهاوخ  تفرگیم . ماهیرگ  مه  نم  اـهنآ  هیرگ  زا  روط . نیمه  مه  دـندرگیم 

ینم رعـشم و  تاـفرع و  رد  فوقو  ياـهزور  اهبـش و  رد  موشیم . هفخ  مراد  مدرک  ساـسحا  هظحل  کـی  هک  دوب  يدـح  هب  تیعمج  راـشف 
رفـس نیا  زیچ  همه  تروص  نیا  ریغ  رد  درک . تیذا  ارم  یمک  هلأسم  نیا  هک  دندرکیمن  تیاعر  ار  تشادـهب  یناریا  ریغ  نارئاز  زا  یـضعب 

ات ناوراک  تیریدـم  میتفر . ناوراک  ریدـم  نایلامک  نیـسح  غارـس  دـش ، مامت  هک  ناوراک  ياـضعا  اـب  تبحـص  دوب . بوخ  زیگناهرطاـخ و 
تروص نیا  هب  ناوراـک  هک  تسا  لاـس   12 تفگ : نایلامک  دوب . نایلامک  هدـهع  رب  ناتـسبرع  رد  روما  هرادا  ییالـصم و  اب  هدـج  هاگدورف 

نارفاسم دنیآیم . جح  رفس  هب  ناوراک  نیا  بلاق  رد  یجراخ  نایعیش  یتح  روشک و  زا  جراخ  نایناریا  زا  يدادعت  لاس  ره  دوشیم و  هرادا 
زا لبق  لاس  دناناتسبرع . یتح  هیروس و  ناتـسزیقرق ، ناتـسنمکرت ، هسنارف ، سیلگنا ، ياهروشک  یجراخ  ای  یناریا  عابتا  زا  رفن  لاسما 115 
هک دـنادیم  یفوطم  هسـسؤم  ثحب  ار  ناوراک  نیا  لکـشم  نیرتگرزب  نایلامک  میاهتـشاد . تساوخرد  نپاژ  كرامناد و  دـنله و  ناـملآ و 

يارب دنراد و  یجراخ  همانرذگ  هک  دنتسه  ینایناریا  ناوراک  ياضعا  رتشیب  دراد : هدهع  رب  ار  ناتسبرع  رد  جاجح  هب  یهد  سیورس  هفیظو 
اب میوشیم . هجاوم  لکـشم  اب  ناریا  جاجح  یفوطم  هب  دورو  اپورا و  یفوطم  هسـسؤم  زا  اهنآ  راـک  هرادا   409 ص : جح 25 ، ندرک  جراخ 

ینابرق نابرق و  دـیع  زور  حبـص  دـندوب  هداد  ماجنا  هنابـش  یمر  هک  ار  ناوناب  یناـبرق  میدـش  قفوم  یناریا  جاـجح  یناـبرق  حرط  رد  تکرش 
زا ياهدـع  میدـش  هجوتم  میتشاد  ار  ترامع  نآ  زا  جورخ  دـصق  یتقو  میهد . ماجنا  عیرـس  یلکـش  هب  زور و  نامه  رهظ  ار  ناوراک  نایاقآ 

تروص هب  رفن )  20  ) ناوراک نیا  ياهزاورپ  میدـش  هجوتم  ناشرفن  دـنچ  زا  وج  سرپ و  اب  دنتـسه . دوخ  ياهروشک  مزاع  ناوراک  ياضعا 
. دش دهاوخ  ندنل  مزاع  زاورپ  کی  اب  هبنشکی  زور  ناوراک  هورگ  نیرخآ  دوشیم و  ماجنا  هلحرم  دنچ 

اهناوراک زا  هاتوک  رابخا 

تشگرب نارفاسم و  دایز  راب  لیلد  هب  هک  هدش  شرازگ  يدایز  دراوم  نونکات  ناریا ، هب  هنیدم  ياهزاورپ  زاغآ  نامز  زا  راب : مان  هب  یلکـشم 
راب هب  درادناتـسا  كاس  زا 2  شیب  دنناوتیمن  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  نارئاز  تسا . هدـش  داجیا  ناوراک  رفاسم و  يارب  یتالکـشم  اهنآ ،

، همان یهاوگ  کی  يدوعس ، لایر  رازه  نآ 4  رد  هک  درک  ادیپ  یفیک  ناوراک 24243  زا  یعراز  زردوگ  راکتسرد : یجاح  دنهد . لیوحت 
بحاص تفرگ و  سامت  دوب  فیک  نورد  هک  ینفلت  هرامـش  اب  یناریا  رئاز  نیا  تشاد . دوجو  کـناب  رباـع  تراـک  نیـشام و  تراـک  کـی 

دوخ تناما  فیک ، تاصخـشم  نداد  زا  سپ  ناوراک  یناحور  وضح  رد  درک و  هعجارم  ناوراک  هب  دوب  هنیدم  نکاس  برع  کی  هک  فیک 
هک تشاد  ناتـسبرع  رد  ههام  کی  تماقا  لوط  رد  يدایز  یگنهرف  ياـههمانرب  ناوراک 24225  تاولـص : نآرق و  متخ  تفرگ . لیوحت  ار 
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یخرب رد  اذغ : نکـسم و  تیفیک  زا  یتیاضران  دـش . متخ  میرک  نآرق  راب  ناوراـک 55  نیا  رد  دـیخرچیم . يروحم  نآرق  لوح  نآ  رتشیب 
دندوب یناسک  هرمز  رد  ادهش  ياههداوناخ  زا  ياهدع  دندوب . یضاران  دوخ  ياذغ  نکـسم و  تیفیک  زا  ناوراک  دنچ  هدیـسر ، ياهـشرازگ 

تیاکـش دوخ  ياهلته  لزانم و  تشادـهب  تیعـضو  زا  زین  نارئاز  زا  یخرب   410 ص : جح 25 ، تشادـن . یبسانم  تیفیک  اهنآ  نکـسم  هک 
دعب هنیدم  نارئاز  لیوحت  دننک  بترم  ار  نامتخاس  هکنآ  نودب  لبق ، هنیدم  نارئاز  كرت  زا  دـعب  اهلته  لزانم و  نابحاص  دـنتفگ  دنتـشاد و 

رتمولیک 170 رد  ینمی  نارئاز  لماح  سوبوتا  کی  اب  راب  لمح  نویماک  فداصت  زا  دـعب  یناریا : رئاز  ود  هناتـسود  ناـسنا  مادـقا  دـنهدیم .
هنیدـم مزاع  هکم  زا  ریـسم  نامه  رد  هک  ناوراـک 17691  زا  رهوش ) نز و   ) یناریا کـشزپ  یناجاباب 2  ياقآ  یمـساقلاوبا و  مناخ  هنیدـم ،

يوس زا  و  دوشیم . لاحدب  رامیب  دنچ  ناج  تاجن  بجوم  مادقا  نیا  هک  دنزادرپیم  نامودصم  ياوادم  هب  هدش و  هدایپ  وردوخ  زا  دندوب ،
درمریپ رئاز  کی  ناوراک 12146  رد  هلاس : رئاز 112  دنریگیم . رارق  رکـشت  ریدقت و  دروم  دوب  هتفای  روضح  لحم  رد  هک  ناتـسبرع  سیلپ 

. دنداوس یب  رفن  دادعت 116  ناوراک 11198  نیرئاز  زا  ناوراک : کی  رد  داوس  یب  رفن   116 دراد . روضح  هلاس   112

هام کی  رد  نآرق  متخ  راب  تشه  هنومن ، رئاز 

يارب مک  دنرگنیم و  یتحایـس  رفـس  کی  مشچ  هب  جح  رفـس  هب  هک  ییاهنآ  يارب  دایز  یمک . تدم  مه  تسا ، يدایز  نامز  مه  هام ، کی 
رفس نایاپ  رد  هک  يدارفا  دندوب  ناوارف  یناریا ، نارئاز  عمج  رد  دننکیم . هدافتسا  دوخ  ناور  حور و  لقیص  يارب  نامز  نیا  زا  هک  هدع  نآ 

. دنورب يرگید  راید  هب  دننک و  اهر  ار  دوخ  هناشاک  هناخ و  دنتـساوخیم  ییوگ  تشگزاب ، ماگنه  هب  اهنیا  تشذگ . دوز  ردقچ  دـنتفگیم 
هجوت و مه  نآ  تشاد و  یگژیو  کی  لاسما  جـح  یفرط  زا  دوب . هداوناخ  زا  ییادـج  زا  رتتخـس  دـیاش  هنیدـم  هکم و  زا  اهنآ  ندـنک  لد 
هک ییاهناوراک  دوب . جـح  مسوم  زاغآ  زا  شیپ  بالقنا  مظعم  ربهر  مایپ  هجیتن  هتبلا  نیا  هک  دوب  نآرق  هب  یناریا  ياهناوراک  صاـخ  تیاـنع 

اـضعا نیب  رد  نآرق  ياهءزج  میـسقت  یعمج و  تروص  هب  راک  نیا  اب  لاح  دنتـشاد . رفـس  هماـنرب  رد  ار  میرک  نآرق  متخ  دـندمآ ، ناریا  زا 
متخ ار  نآرق  راب  دـنچ  ًاضعب  دـندوب و  هنومن  دـیاش  رئاز  دـنچ  نایم  نیا  رد  اضعا . زا  یکی  طسوت  اجکی  تروص  هب  ای  تفرگیم و  تروص 

هب یگلاس  زا 10  دـیوگیم : شدوـخ  تسا . هدـش  مازعا  مق  زا  هک  تسا  نارئاز  نـیا  زا  یکی  ییازریم  دـمحم   411 ص : جح 25 ، دندرک .
ار نآرق  راب  کی  یهام  مردـپ  ماهدرکن . اهر  ار  نآرق  تئارق  ماهتفرگ  رمع  ادـخ  زا  لاس  هک 56  الاح  ات  مدش و  انـشآ  نآرق  اب  مردـپ  تّمه 
وا هن . رگید  لاح  یلو  مدشیم  هتـسخ  تفریم و  یهایـس  ممـشچ  مدناوخیم  هک  ار  نآرق  ءزج  کی  شیپ  لاس  ات 2  نم  اـما  درکیم  متخ 

تفرگ رارق  نامرد  تحت  ناطرس  هب  التبا  لیلد  هب  مرسمه  شیپ  لاس   2 دنادیمن : ریثأت  یب  دوخ  لوحت  رد  ار  داتفا  شیپ  لاس  ود  هک  یقافتا 
لـسوتم نارکمج  دجـسم  هب  نم  دـندرک . باوج  ار  وا  مه  نارهت  ناکـشزپ  یتح  دـندش . سویأم  وا  دوبهب  هجلاعم و  زا  ناکـشزپ  همه  یلو 

مدروآیم مدربیم و  نارکمج  هب  ار  مرسمه  مدوخ  ای  دش . عورش  همانرب  نیا  دیایب . دورب و  نارکمج  هب  مرـسمه  زور  مدرک 40  تین  مدش .
کی دنتفگیم  ناکشزپ  شیپ ، لاس  هک 2  یمدآ  دراد . روضح  ناوراک  نیمه  رد  مرسمه  نالا  دمآیم ...  تفریم و  مرتخد  اب  مرـسمه  ای 
لوپ لاح  ات  دراد . فطل  نم  هب  ردق  نیا  هک  منونمم  یلیخ  ادخ  زا  نم  تشاذگ . رـس  تشپ  ار  لامعا  تحار  یلیخ  الاح  دنامیمن  هدنز  هام 

تـسد هب  هک  یتکرب  اـب  لوپ  زا  مربیم و  فارطا  ياهاتـسور  هب  تناو  اـب  ار  هویم  مایـضار . یلعف  طیارـش  نیمه  هب  ماهتـساوخن . وا  زا  داـیز 
رد راب  هس  دوب ، هزور  ار  شتماقا  تدـم  زا  زور  هدزناپ  هک  هلاس  رئاز 56  نیا  مایضار . طیارـش  نیا  زا  مه  یلیخ  منکیم . نارذگ  مروآیم 
مرح هب  هک  راـطفا  زا  دـعب  دـشیم  یهاـگ  دـیوگیم : هراـب  نیا  رد  وا  تسا . هدرک  متخ  ار  نآرق  همرکم  هکم  رد  راـب  جـنپ  هروـنم و  هنیدـم 

زا موشیم . هتسخ  مدوخ  هن  دوریم و  یهایـس  ممـشچ  هن  رگید  فرط  نیا  هب  شیپ  لاس  ود  زا  متـشگیمنرب . لته  هب  دعب  راطفا  ات  متفریم 
زور کی  رد  مدوب  هدرک  تین  ینم  رد  فیخ  دجسم  رد  مداتسرف . تاولص  نامز  ماما  يارب  هرـسکی  هکم  ات  میدش  مرحم  هک  هرجـش  دجـسم 
رکذ اجنیا  طـقف  نم  هک  تسین  روط  نیا  مروآ . اـج  هب  زور  هنابـش  متـسناوت 60  طقف  هک  مناوخب  زامن  تعکر )  1700  ) زور هزادنا 100  هب 
راـک یگدـننار و  لوغـشم  هک  یعقوم  یتـح  میوگیم  رکذ  مه  هشیمه  مناوخیم و  نآرق  لاـس  ماـیا  لوط  رد  نم  مناوخب . نآرق  میوـگب و 
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رد وا   412 ص : جح 25 ، مینکیم . یگدنز  مه  شمارآاب  مراد و  یبوخ  نادـنزرف  هتـشاد . ریثأت  مایگدـنز  رد  یلیخ  رکذ  نآرق و  متـسه .
تئارق اب  مدلب  هن  ماهدرک و  ظفح  ار  نآرق  هن  متسه . یلومعم  ناوخ  نآرق  کی  نم  دیوگیم : ینتشاد  تسود  یمیمـص و  ياهجهل  اب  نایاپ 
. تسا هدرک  ناوخ  نآرق  ار  يرایسب  ناکدوک  الاح  ات  قیرط  نیا  زا  دناوخیم و  ار  نآرق  ابیز  توص  اب  مرسپ  هک  ملاحشوخ  اما  مناوخب 

هّکم زا  یناریا  رئاز  رازه  جورخ 28 

نیا زا  دناهدش . جراخ  هکم  زا  یناریا  جاجح  زا  رفن  رازه   28 ریدغ ) دیع  بش   ) بشید ات  تفگ : زورما  يرهش  نورد  لقن  لمح و  لوؤسم 
هـس زور  ناریا  هب  هنیدم  زا  جاجح  تشگزاب  : » تفگ يو  دناهدش . فرـشم  هنیدـم  هب  رفن  رازه  هتـشگزاب و 18  ناریا  هب  رفن  رازه  دادعت 10 

«. دش دهاوخ  عورش   83 / 11 هبنش 13 /

هجح يذ  هبنش 19 

هراشا

1383 / 11 / 10

هدمآ نارجه  تقو  کنیا  هبعک  يا  عادولا 

جح و رفـس  همان  نایاپ  دنوریم . هنیدم  هب  اهدعب  هنیدم  دـندرگیمزاب و  ناریا  هب  اهلبق  هنیدـم  دندیـسر . عتمت  جـح  لامعا  نایاپ  هب  نایجاح 
لبق و یجاح  تیصخش  دنام . دهاوخ  یقاب  جاجح  یگدنز  رد  هنادواج  رثا  کی  راگدنام و  راگدای  ناونع  هب  رفس  نیا  رد  نایجاح  همانراک 
هدش و هانگ  زا  یکاپ  ثعاب  مارحلا ، تیب  نارئاز  يارب  یمیهاربا  جح  هماقا  دهدیم . ناشن  توافتم  ریغتم و  نامگ ، بیریب و  جـح ، زا  دـعب 
جح و لامعا  زا  دعب  رازگ  جح  دنیبیم . دوخ  يور  شیپ  ار  ینشور  هدنیآ  هدیشک و  نالطب  طخ  دوخ  باوصان  هتـشذگرب  جح ، رد  یجاح 

یصاعم ناهانگ و  اهیگدولآ ، یمامت  تسا . هدش  دلوتم  ردام  زا  هزات  هک  تسا  يزور  دننامه  دوشیم ، جراخ  جح  کسانم  زا  هک  یماگنه 
اب هتـشذگ  رب  هطبغ  ياج  هب  دنکیم و  زاغآ  ون  زا  ار  يزور  ون و  زا  ار  زور  تقیقح  رد  یجاح  هتفرگ و  رارق  راگدرورپ  وفع  دروم  نایجاح 

تسا جح  غارچ  ندرک  شوماخ  ثعاب  هک  هانگ  راچد  زاب  ات  ددرگ  راگدرورپ  تیاضر  میلست  دنوادخ  یگدنب  رد  دشوکیم  هدنیآ  هب  دیما 
، ددرگن بکترم  یقـسف  هاـنگ و  نآ  رد  دـهدیم و  ماـجنا  هرمع  اـی  جـح  هک  یـسک  دـنیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  دوـشن .
رد جح  يراذگ  ریثات  نایجاح ، جح  یلوبق  هلدا  هلمج  زا  « 1 . » تسا هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننامه   414 ص : جح 25 ، ددرگیمرب 

تادابع تاعاط و  یلوبق  شقن  لوحتم  نایجاح  تسا و  یجاح  رد  لوحت  ثعاب  جـح  تسا . نآ  زا  دـعب  یجاح  نوئـش  ظفح  رازگ و  جـح 
هک یناسک  تسا . دنوادخ  ایلوا  اب  يرفـسمه  یعون  تقیقح  رد  لوبقم ، جح  هماقا  جح و  یلوبق  ینعی  مهم  نیا  دـننیبیم و  نایع  هب  ار  دوخ 
هک دننادیم  کین  دناهدرک ، يراذـگ  هیامرـس  مهم  نیا  هب  ندیـسر  يارب  يونعم  يدام و  ظاحل  زا  دـناهتفای و  ار  ادـخ  هناخ  هب  رفـس  راختفا 
هن دـشاب ، حور  یب  کیلبمـس و  شیامن  کی  فرـص  هک  یجح  ای  نیبرهاظ و  جـح  تسا . نآ  جـیاتن  ظـفح  رد  جـح  رفـس  یماـجرف  کـین 

ناهـش يا  سب . نیمه و  دوشیم ، مار  ینطاب  لوحت  کی  اب  اهنت  نطاب ، رـش  اریز  ار  ینورد  مصخ  هن  دنک و  رود  ار  ینوریب  مصخ  دناوتیم 
نایجاح تسین  شوگرخ  هرخس  نطاب  ریش  تسین  شوه  لقع و  راک  نیا ؛ نتشک  نوردنا  رد  رتب  نآ  یمصخ ز  دنام  نورب  مصخ  ام  میتشک 

وترپ رد  ات  دـشاب  یناحور  دـیاب  جـح  حور ، اـنعم ، تسا و  مسج  رارکت ، دنـشیدنایم . اـنعم  هب  دنـشیدنیب ، رارکت  هب  هکنآ  زا  لـبق  جـح ، رد 
، جـح تقیقح  كرد  دـبایب . ناهج  نآ  رد  ناهج و  نیا  رد  ار  هنازیزع  تایح  قیفوت  تیناسنا ، ماقم  دوش و  تیبرت  ناسنا  نآ  ینابر  تاـحفن 

قوس تسا  يراگتـسر  حالف و  هار  اهنت  هک  یتسرپادـخ  دـیحوت و  هب  دـناهریم و  نآ  هراوق  دـق و  ره  رد  دـیحوت  ریغ  رهاـظم  زا  ار  یجاـح 

www.Ghaemiyeh.comجح 25 ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 195 

http://www.ghaemiyeh.com


تعجارم هللا  یلا  رفـس  زا  هک  دـنراد  هجوت  دـندرگیمرب . نطوم  هب  هنادواج ، رثا  کی  لوبقم و  جـح  کی  ماـجنا  اـب  هک  ناـیجاح  دـهدیم .
دـنوادخ و یپ  رد  فاطم ، رد  جـح و  رد  جاجح  اریز  تسا ، هدـش  کیدزن  دـنوادخ  هب  جـح  وترپ  رد  یجاـح  هللا  یلا  رفـس  رد  دـناهدرک و 

ربتعم تایاور  بسح  هب  تساجک  رای  نیبب  دنب ، رگد  مارحا  یجاح  دوشن  مگ  هر  هک  تسا  ناشن  گنـس  کی  هبعک  دـنرای . هاگرد  هب  برقت 
رفـس کی  شاک  يا  دننکیم  وزرآ  ایند  نآ  رد  دنباتـشیم ، یقاب  راید  هب  دناهدادن و  ماجنا  جح  هک  یناسک  ینـس  ددعتم  یعیـش و  ددعتم  و 

رادروخرب دوخ  عون  رد  يراصحنا  یئانثتسا و  یگژیو  دنچ  زا  نامأوت  هک  جح  رفس  دنتـشادیم .  415 ص : جح 25 ، دوخ  همانراک  رد  جح 
زا ار  نآ  تاعبت  راثآ و  نامز ، تشذگ  اب  ای  دنادن و  ار  رفـس  نیا  ردق  یجاح  هک  تسا  غیرد  تسا و  تمینغ  نارازگ  جح  همه  يارب  تسا ،

تادابع و يراگزیهرپ ؛ اوقت و  دهد . رارق  رگید  یهانگ  عاعـشلا  تحت  ار  جـح  ياهدروآ  تسد  یمامت  هانگ  هب  نتـشگ  هدولآ  اب  دربب و  دای 
ملح و ییور ، شوـخ  يروبـص و  تقو ، لوا  زاـمن  هماـقا  نآرق و  تئارق  يدرمناوـج ؛ تشذـگ و  ردـص ؛ هعـس  وـکین و  قـالخا  تاـجانم ،

یتروص رد  تسا . نارازگ  جح  رب  جـح  تاریثات  هلمج  زا  تبحم ، تفأر و  رـس  زا  يریذـپ  فاطعنا  يراد و  نتـشیوخ  لمحت و  يرابدرب و 
قیفوت ًامتح  دنریگن ، رارق  يویند  تائاقلا  ایند و  رهاوظ  شوختسد  رفس  مامتا  زا  دعب  دنشاب و  دنمهرهب  نانچمه  جح ؛ تاکرب  زا  نایجاح  هک 

یلص دمحم  ترـضح  ادخ  لوسر  دننیزگ . ینکـس  نیرب  تشهب  رد  زین  ترخآ  رد  دنـشاب و  هتـشاد  هنازیزع  یگدنز  ایند  رد  تفای  دنهاوخ 
، دراذـگیم نیمز  هب  دراد و  یمرب  هک  یمدـق  ره  سپ  دوش ، جراـخ  لزنم  زا  هرمع  اـی  جـح  يارب  هک  يدرم  ره  دـنیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا 
ره زا  یمدآ  دوش و  هتخیر  یلاعت  قح  رما  هب  هدـنب  کی  ناـهانگ  یتقو  ناـتخرد . گرب  نتخیر  ناـنوچ  دـنزیریم ، ورف  وا  ندـب  زا  ناـهانگ 
هب دـشوپیم . نت  رب  لمع  هماـج  یتشهب ، هدـنب  هب  تشهب  هیدـه  رب  ینبم  دـنوادخ  هدـعو  هک  تسا  یهیدـب  دوش ؛ هزنم  كاـپ و  هاـنگ  هنوگ 

مظن نامه  دیاب  جح ؛ زا  تعجارم  زا  سپ  نایجاح  تسین .» تشهب  زج  یشاداپ  روربم  جح  يارب  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدومرف 
جح اریز  دـنریگن ، رارق  برخم  یفنم و  تائاقلا  بولغم  بوعرم و  یطیارـش  چـیه  تحت  و  دـنیامن . تیاعر  ار  ینامیا  يداقتعا و  بیترت  و 

هدنکارپ زورما  رـشب  یگدنب  طیحم  رد  هک  یناطیـش  دیلپ  ياهـسفن  نیا  اب  اسفناو و  يایند  نیا  رد  تسا . نانآ  ترخآ  ایند و  هریخذ  نانمؤم ،
ناملسم ياهتلم  ًامومع و  مدرم  داحآ  هیلع  رب  اهیمارآان  جوم  رب  درذگیم ، هک  زور  ره  نردم ، حالطصا  هب  ناهج  ینمیرها  ناربهر  تسا و 

جح خسار  نامیا  زا  رتالاو  رتالاب و  یتمعن  هچ  یتسار  هب  دراذگیم ، دیازت  هب  ور  نانآ  هناشیک  نمـشد  ياهدرکراک  دنیازفایم و  ًاصوصخ ،
هلمج زا  نانمؤم  لد  شمارآ  دریگ !؟ رارق  یمیهاربا  جح  یهلا و  رفـس  نیا  رترب  دروآ  هر  دروآ و  تسد  ناونع  هب  دـناوتیم   416 ص : ، 25

يادـخ اب  هک  يدـهع  هب  نانچمه  دوشیم ، ماجنا  ناشجح  نوچ  هک  تسا  یجاجح  یندـنامدای  هب  تاراختفا  ءزج  جـح و  تاکرب  لئاضف و 
لگ شقیرط  نالیغم  هک  تسیک  هگاشامت  دوصقم  هبعک  نیا  بر  ای  دریگیم . مارآ  لد  ادخ  دای  اب  هچ  دوب ، دنهاوخ  دـنبیاپ  دناهتـسب ، دوخ 
جح زا  دعب  يارب  جح ، رارـسا  مهف  تسا ؟ نم  نیب  ناهج  مشچ  هبترم  اجک  نیا  دیاب و  نیب  ناج  هدید  ار  وت  يور  ندید  تسا  نم  نیرـسن  و 

، تسا هدنام  یقاب  نانآ  ریسم  زا  هچنآ  اما  دناهدرک ، یط  ار  ینالوط  یهار  جح  رفـس  رد  نایجاح  تسا . رادروخرب  ياهداعلا  قوف  تیمها  زا 
ار ماوع  جح  ریسفت  لها  یخرب  تسود . يور  گنهآ  جح ، زا  دعب  رفس  تسا و  تسود  يوک  گنهآ  جح ، رفـس  دهدیم . ناشن  رتینالوط 
هک یسک  دوب  وت  يوب  زک  دوب  هدابز  هن  یتسم  دوب  وت  يور  زک  دوب  هبعکز  هن  مدرد  دننادیم . تسود  يور  ار  صاوخ  جح  تسود و  يوک 

تاـهج و عـیمج  دنکـشیم و  ار  میجر  ناطیـش  تب  درازگیم و  یمیهاربا  جـح  هماـقا  نارود ؛ نکـش  تب  نآ  لـیلخ ، میهاربا  زا  یـسأت  هـب 
رد دزیخیمرب و  كاپ  هناخ  زا  هک  تسا  یکاپ  هدنب  نامگ  یب  دربیم ؛ خلـسم  هب  ادخ  اب  یتسود  ياپ  هب  ار  ایند  اب  یتسود  يویند و  تاقلعت 

نافوط هدـید  زو  هتـشگ  يرونت  لد  هدـمآ  نارجه  تقو  کنیا  هبعک  يا  عادولا  تسا . رادروخرب  یناـمحر  تاـحفن  زا  جـح ، تینارون  وترپ 
هدمآ

ناریا هب  هیقف  ّیلو  هدنیامن  تشگزاب 

دننام فلتخم  ياهتمـسق  نالوؤسم  هثعب و  نانواعم  زا  ياهدـع  قاّفتا  هب  يرهـش  ير  ياـقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  زورما  رهظ  زا  شیپ 
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كرت ناریا  هب  تمیزع  دصق  هب  ار  هکم  نیفیرش  نیمرح  رد  تماقا  هام  کی  زا  سپ  ینامز ، اینبرع ، رکـسع ، یـضاق  نایاقآ  مالـسا  ججح 
دعب و هنیدـم  عطقم   417 ص : جـح 25 ، رد  هثعب  فلتخم  ياهـشخب  نـالوؤسم  روـضح  اـب  ياهسلج  رد  هکم ، زا  تکرح  زا  شیپ  دـندرک .

هدنیآ هبنـش  ات  نوچ  هکنیا  هلمج  زا  دندرک ، رداص  یتاروتـسد  يروآدای و  ار  مزال  تاکن  يرهـش  ير  ياقآ  دننامیم ، هکم  رد  هک  یناسک 
ساسحا میوشیم و  میتی  ام  اههثعب  دوبن  اب  : » دنیوگیم اهیناریا  نوچ  دشاب . اپرـس  زاب و  هبنـشراهچ  ات  دـیاب  هثعب  تسه ، یناریا  رئاز  هکم  رد 

جاجح تسرپرس  دناهّکم . رد  یناریا  رئاز  رازه  نونکا 52  هک  داد  شرازگ  جح  داتس  نالوؤسم  زا  یکی  هسلج  نیمه  رد  مینکیم .» ییاهنت 
دمحم يربـهر و  مـظعم  ماـقم  رتـفد  سیئر  یناـگیاپلگ  يدـمحم  مالــسإلا  ۀـجح  لابقتــسا  دروـم  دــش و  نارهت  دراو  بـش  هبنــش  یناریا 

، ناراگنربخ اب  وگتفگ  رد  نارهت  دابآرهم  هاـگدورف  رد  يرهـش  ير  يدـمحم  مالـسإلا  ۀـجح  تفرگ . رارق  یناـگرزاب  ریزو  يرادـمتعیرش 
هب هراشا  اب  يو  دش .» ارجا  لماک  روط  هب  هدـش  ینیب  شیپ  لبق  زا  ياههمانرب  : » تفگ دـناوخ و  زیمآتیقفوم  ار  لاسما  عتمت  جـح  يرازگرب 

نارئاز رد  دوب و  اوتحم  رپ  عماـج و  هتـشذگ  نوچمه  ماـیپ  نیا  هک  درک  حیرـصت  نیکرـشم  زا  تئارب  مسارم  يارب  يربهر  مظعم  ماـقم  ماـیپ 
ناهج یگنهرف  ياهتیصخش  نارکفتم و  اب  دوخ  رادید  یگنوگچ  نییبت  نمض  يرهش  ير  ياقآ  دوب . راذگ  ریثات  رایـسب  ادخ  هناخ  یجراخ 

. دوب تبثم  الماک  ناریا  یمالسا  يروهمج  هب  اهتیصخش  نیا  دید  مالسا ، نانمشد  تاغیلبت  دوجو  اب  درک : حیرصت  هکم ، هنیدم و  رد  مالـسا 
یمالسا ياهروشک  یـسایس  یگنهرف و  فلتخم  ياهتیـصخش  اب  هدش  نییعت  شیپ  زا  ياههمانرب  قباطم  زین  هثعب  نویناحور  درک : دیکأت  يو 

جاجح تسرپرـس  دش . دهاوخ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  بیـصن  نآ  تاکرب  راثآ و  هللاءاشنا  هک  دنتـشاد  یـشخبرمث  دـیفم و  ياهرادـید 
ار مالـسلا » مهیلع  تیب  لها  نز و  «، » بهاذم نیب  بیرقت  «، » سدق  » نوچ یفلتخم  ياهـشیامه  لیمک و  ياعد  يرازگرب  ادـخ ، هناخ  یناریا 

. درک رکذ  جح  کسانم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ياهتیلاعف  رگید  زا 

بالقنا مظعم  ربهر  اب  جح  ناراکردنا  تسد  رادید 

داشرا گنهرف و  ریزو  زین  ترایز و  جـح و  نامزاس  سیئر  یمالـسا ، يروهمج  هثعب  یگنهامه  ياروش  ياضعا  یناریا ، جاـجح  تسرپرس 
رتشیب شالت  رب  رادید  نیا  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  دندرک . وگتفگ  رادـید و  يربهر  مظعم  ماقم  اب   83 / 11 هبنش 13 / هس  یمالسا 
رگید یناریا و  جاجح  تسرپرس  زا  رکـشت  اب  ياهنماخ  هللا  ۀیآ  ترـضح  دندرک . دیکأت  یهلا  کسانم  نیا  ياهتیفرظ  همه  زا  هدافتـسا  يارب 

لاس جـح  يارب  قیقد  اًلماک  تیریدـم  يزیر و  همانرب  رکف  هب  نونکا  مه  زا  دـیاب  دـندوزفا : یناریا  جاجح  میظع  ناوراـک  ناراکردـنا  تسد 
ادخ هناخ  یناریا  نارئاز  نایم  رد  تیونعم  تیوقت  مالـسا و  یلاع  فراعم  جیورت  نییبت و  میلعت و  يارب  تصرف  نیرتهب  هب  جح  ات  دوب  هدنیآ 

ياعد تیونعم  رـسارس  يرازگرب  درک : مالعا  جـح  میظع  هرگنک  زا  یـشرازگ  نایب  نمـض  يرهـش  ير  ياـقآ  رادـید  نیا  رد  دوش . لیدـبت 
مالـسا و ناهج  يرادـیب  راثآ  لاسما  جـح  رد  دوب . لاسما  جـح  ياهیگژیو  هلمج  زا  نیکرـشم  زا  تئارب  مسارم  هوکـشاب  يرازگرب  لیمک و 
رد رادید  نیا  رد  مه  ترایز  جـح و  نامزاس  سیئر  یناهرز  ياقآ  دوب . كرد  لباق  ینـشور  هب  یمالـسا  بالقنا  هب  ناناملـسم  رتشیب  لابقا 

«. دش ماجنا  یلکشم  چیه  نودب  راگدرورپ  يرای  هب  دوب و  يونعم  طاشن  رسارس  لاسما  جح  : » تفگ یشرازگ 

هاگن کی  رد  دعب  هنیدم 

ود و  نیمرحلا ، نیب  لیمک  ياعد  تبون  ود  دش : ماجنا  یبوخ  هب  یلبق  يزیر  همانرب  قبط  يداع  لاور  هب  هللادمحب  مه  دعب  هنیدـم  ياههمانرب 
زا یناریا  جاجح  تسرپرس  نیشناج  رادید  و  اهشیامه ، یخرب  رجف ، نشج  يرازگرب  هثعب ، یمومع  ياهینارنخس  هثعب ، رد  هبدن  ياعد  تبون 

. دوشیم نایب  اًلیذ  روما  نیا  زا  یخرب  لیصفت  هک  یکشزپ ، تأیه  اب  رادید  یناریا و  نارامیب  تدایع  هنیدم و  زکرمتم  تخپ  هناخزپشآ 

هجح يذ  هبنش 20  کی 
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فلتخم ياهناوراک  زا  یناریا  نارئاز  روضح  اب  هتـشذگ  ياـهزور  نوچمه  زورما  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  یمومع  مسارم   1383 / 11 / 11
روضح تراـیز  جـح و  روما  رد  هیقف  ّیلو  هدـنیامن  نیـشناج  هثعب و  نـالوؤسم  زا  یعمج  هک  مسارم  نیا  رد  دـش . رازگرب  هروـنم  هنیدـم  رد 

هب نایمشاه  نیملسملاو  مالسإلا  ۀجح  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناحادم  ییارس  هحیدم  دیجم و  هللا  مالک  زا  یتایآ  توالت  زا  سپ  دنتـشاد ،
سپ مارحلا  هللا  تیب  جاجح  تشاد : راهظا  نآ  زا  سپ  لامعا  جح و  باب  رد  نآرق  زا  یتایآ  رکذ  اب  نایمـشاه  ياقآ  تخادرپ . نخـس  داریا 

يونعم رفس  نیا  نایاپ  رد  دوخ  لامعا  بظاوم  بقارم و   420 ص : جح 25 ، نآرق  زا  نتفرگ  هرهب  اب  دیاب  جـح  کسانم  ندروآ  ياج  هب  زا 
تایآ نایمشاه  ياقآ  تسین . ریذپنایاپ  جاجح  طسوت  ادخ  دای  رکذ و  دنوادخ و  اب  طابترا  اما  دسریم  نایاپ  هب  جح  مسارم  جح و  دنشاب .

نیا رکذ  اب  درک  هیـصوت  یناریا  جاجح  هب  تسناد و  جـح  لاـمعا  زا  دـعب  يارب  یحیرـص  عطاـق و  لمعلاروتـسد  ار  هرقب  هروس  ات 203   199
یهلا تمعن  رکـش  نآ  یبلق  ینابز و  دـعب  رد  ار  هللا  رکذ  دـنروآ . ياجب  ار  جـح  ییاپرب  تمعن  رکـش  نآ  یناعم  رد  لقعت  رکفت و  تاـیآ و 
تمعن هک  ادـخ  دای  اب  دـیاب  میتسه  دـنراد  قح  ام  ندرگ  هب  هک  ییاهناسنا  زا  يرایـسب  داـیب  جـح  رفـس  رد  هک  هنوگناـمه  دوزفا : تسناد و 

ياهزور رد  درک  هیصوت  جاجح  هب  نایاپ  رد  يو  میروآ . ياجب  ار  یقیقح  ساپـس  رکـش و  داد  ام  هب  ار  جح  رفـس  ماجنا  یتمالـس و  یلـصا 
نیرتالاب و هک  دنزادرپب  زامن  ندناوخ  نآرق و  توالت  هب  يوبن  مرح  رد  روضح  اب  هرونم ، هنیدم  رد  ناشروضح  دوخ و  رفـس  ینایاپ  كدنا 

. تسادخ رکذ  نیرتهب 

هجح يذ  هبنشود 21 

هراشا

1383 / 11 / 12

نارئاز تشگزاب  هب  عجار  هنیدم  داتس  شرازگ 

رامآ تاعالطا و  دـحاو  شرازگ  هب  دوشیم . زاـغآ  رئاز ، رازه و 400  راهچ  زاورپ  اـب  ادرف  روشک ، هب  دـعب  هنیدـم  یناریا  نارئاز  تشگزاـب 
شهاک اب  هدـنیآ ، زور  هس  ود - رد  دادـعت  نیا  هک  دـنراد  روضح  هرونم  هنیدـم  رد  یناریا  رئاز  رازه  دودح 26  زورما ، هرونم ، هنیدـم  داتس 

، هدنیآ هبنشکی  ات  ادرف  زا  ساسا ، نیا  رب  دیـسر . دهاوخ  رفن - رازه  کیدزن 29  ینعی  جوا - هب  هعمج ، زور  رد  سپـس ، دش و  دهاوخ  وربور 
زا سپ  دش و  دنهاوخ  هنیدم  دراو  هکم  زا  نارئاز ، زا  ییاهناوراک  یمالـسا ، نهیم  دـصقم  هب  هرونم  هنیدـم  یناریا  نارئاز  جورخ  اب  نامزمه 
زا تسا : یکاح  هنیدم  داتس  رامآ  تاعالطا و  دحاو  شرازگ  دش . دهاوخ  عطق  هنیدم  هب  نارئاز  دورو  نایناریا ، زا  هکم  ندش  یلاخ  اب  نآ -

دنهاوخ كرت  نامروشک  دصقم  هب  ار  هرونم  هنیدم  یناریا ،  421 ص : جح 25 ، رئاز  رازه و 800  جنپ  ات  رازه و 400  ود  نیب  هنازور  ادرف ،
. تفای دهاوخ  نایاپ  مارحلا - مرحم  مراهچ  اب  فداصم  نمهب - مراهچ  تسیب و  ناریا ، هب  نانهیم  مه  تشگزابو  درک 

نایناریا ناتسرامیب  زا  هیقف  یلو  هدنیامن  نیشناج  دیدزاب 

یمالـسا يروهمج  رمحا  لاله  یکـشزپ  زکرم  فلتخم  ياهـشخب  زا  زورما  حبـص  جح ، روما  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  نیـشناج  ینیما  هللا  ۀیآ 
رد نانآ  اب  تدایع و  ناتـسرامیب  فلتخم  ياهـشخب  رد  يرتسب  نارامیب  زا  ینیما  هللا  ۀیآ  دیدزاب  نیا  رد  درک . دیدزاب  هرونم  هنیدم  رد  ناریا 

نیشناج داد و  ار  مزال  تاحیضوت  شخب  ره  رد  زین  ناتسرامیب  لوؤسم  یشعرم  رتکد  درک . وگتفگ  ناشعضو  هب  یگدیسر  هوحن  صوصخ 
رتکد هتفگ  هب  داد . رارق  نآ  رد  يرتسب  ناراـمیب  لـئاسم  ناتـسرامیب و  تیلاـعف  فیک  مک و  ناـیرج  رد  ار  جـح  روما  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن 

يو 90 دـناهدش . اوادـم  هدرک و  هعجارم  ناتـسرامیب  هب  رامیب  نونکات 310  هرونم ، هنیدـم  رد  دـعب  هنیدـم  نارئاز  تماقا  زاغآ  زا  یـشعرم ،
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اب 28 ناریا  یمالـسا  يروهمج  یکـشزپ  تأیه  دوزفا : درک و  مـالعا  یـسفنت  یتحاراـن  ياراد  ناراـمیب  ار  هدـننک  هعجارم  ناراـمیب  دـصرد 
سیئر دوب . دـهاوخ  لاعف  هنیدـم ، زا  یناریا  رئاز  نیرخآ  جورخ  زا  سپ  نمهب و  مراـهچ  تسیب و  اـت  اههتـشر ، همه  رد  صـصختم  کـشزپ 

اب میددـص  رد  تسا ، ماجنا  لاح  رد  نامروشک  ناصـصختم  تسد  هب  هک  یتاقیقحت  حرط  ساـسا  رب  تفگ : هنیدـم  رد  ناـیناریا  ناتـسرامیب 
زا یـشعرم  رتکد  مینک . يریگولج  روشک ، هب  یـسفنت  ياهیرامیب  صوصخب  رادریگاو  ياهیرامیب  تیارـس  زا  نطو ، هب  یناریا  نارئاز  دورو 

حطس هس  رد  یناریا  نارامیب  دوزفا : درک و  ینادردق  ناریا  یکـشزپ  تأیه  اب  يدوعـس  ناتـسبرع  نامرد  تشادهب و  شخب  بوخ  يراکمه 
، موس شخب  نایناریا و  ناتسرامیب  صیخشت  شیامزآ و  مود ، شخب  ناوراک ، کشزپ  حطـس  رد  لوا ، شخب  هک  دنوشیم  شریذپ  ینامرد 

. تسا يدوعس  ناتسبرع  ینامرد  زکارم  هب  مازعا 

هنیدم هثعب  رد  ماما  دورو  زورلاس  تشادیمارگ 

نیتسخن یمالسا و  نهیم  هب  ینیمخ  ماما  ترضح  دورو  زورلاس  هرونم  هنیدم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  روضح  اب  زورما  یناریا  جاجح 
ۀجح تشاد ، روـضح  یناریا  جاـجح  تسرپرـس  نیـشناج  ینیما  هللا  ۀـیآ  هک  مسارم  نیا  رد  دنتـشاد . یمارگ  ار  رجف  كراـبم  هـهد  زا  زور 

خر یناهج  ياهروشک  رد  یناوارف  ياهتـضهن  اهـشبنج و  تفگ : ناهج  رد  یمالـسا  بالقنا  تلزنم  هاگیاج و  هب  هراشا  اـب  یفارعا  مالـسإلا 
يربهر هب  یمالـسا  بالقنا  اما  تسا ، هدوب  هقطنم  نآ  زا  یـشخب  رثکادـح  اـی  روشک و  نآ  هب  دودـحم  اـی  اـهنآ  لوحت  قمع  ریثأـت و  هداد و 

ییایسآ و ییاپورا ، ياهروشک  رتشیب  هب  نآ  یهلا  مایپ  هکلب  یمالـسا ، ياهروشک  رد  اهنت  هن  دش و  یناهج  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح 
ناهج رد  ار  نید  رصع  نایاپ  ینلع  روط  هب  برغ  رد  صوصخ  هب  نارادمتسایس ، ناسانـش و  هعماج  رثکا  لبق  ههد  هس  رد  دیـسر . ییاقیرفآ 
قافتا هب  بیرق  تفر و  دهاوخن  نیب  زا  يرشب  عماوج  رد  يرادم  نید  نید و  زگره  هک  درک  تباث  یمالـسا  بالقنا  اما  دندوب ، هدرک  مالعا 

، يرادیب یمالـسا ، بالقنا  تکرب  زا  تسا . ناسنا  تایح  ثعاب  شخب و  تاجن  نید ، هک  دنتفریذپ  نارادمتـسایس  ناسانـش و  هعماج  نامه 
تسا و هدمآ  دوجوب  ناهج  ياهروشک  زا  يدایز  رامش  رد  هکلب  یمالـسا ، ياهروشک  رد  اهنت  هن  طاشن  يزیتس و  رابکتـسا  یبلطلالقتـسا ،
. دوشیم هدوزفا  ییایسآ  ییاقیرفآ و  ییاپورا ، ياهروشک  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناگتفیـش  ناوریپ و  هب  درذگیم  هک  زور  ره 

جح کسانم  رد  نیکرشم  زا  تئارب  مسارم  نآ  زراب  هنومن  درک و  ادیپ  يددجم  تایح  ناهج ، رد  مالسا  بتکم  یمالـسا ، بالقنا  وترپ  رد 
. دشیمن ماجنا  یحو  نیمزرس  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  ات  یهلا  هضیرف  نیا  هک  تسا 

هجح يذ  هبنش 22  هس 

هراشا

1383 / 11 / 13

هثعب یمومع  ینارنخس 

زا زور  نیمود  هرونم ،  423 ص : جـح 25 ، هنیدـم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  روضح  اب  هبنـش  هس  زورما  یناریا  جاجح  زا  يدایز  رامش 
مالـسإلا ۀـجح  تشاد ، روضح  یناریا  جاجح  تسرپرـس  نیـشناج  ینیما  هللا  ۀـیآ  هک  مسارم  نیا  رد  دنتـشاد . یمارگ  ار  رجف  كراـبم  ههد 

يارب ار  ناسنا  دـنوادخ  تسا و  يرورـض  هطبار  کی  دـنوادخ ، اب  ناسنا  هطبار  تفگ : میرک  نآرق  زا  یتاـیآ  هب  هراـشا  اـب  نایمـشاه  رتکد 
هب شیامزآ  يارب  ار  ناـسنا  جـح  رفـس  رد  ناحبـس  دـنوادخ  تسادـخ . يوس  هب  ناـسنا  يونعم  ترجه  جـح ، دـیرفآ و  تشهب  تداـعس و 

دنوادخ هک  ارچ  دـنریذپب ، لد  ناج و  اب  ار  اهیتخـس  مامت  زیزع ، دـنوادخ  هب  رتشیب  یکیدزن  يارب  نارئاز  دـیاب  دروآیم و  يریوک  نیمزرس 
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زورما یمالـسا  بالقنا  تکرب  هب  تفگ : یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  ياهدرواتـسد  هب  هراشا  اب  نایمـشاه  ياقآ  دراد . تسود  ار  نیرباص 
دمحم ترضح  رهش  ادخ و  هناخ  رد  هک  دیتسه  دهاش  هنومن  يارب  دنتـسه و  رادروخرب  یـصاخ  الاو و  تلزنم  تزع و  زا  ناهج  ناناملـسم 

سدـقم ناکم  نیا  همئا  يارب  یتحار  هب  زیزع  عیقب  رانک  رد  ناهج  نایعیـش  رگید  یناریا و  جاـجح  امـش  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم 
. دیناسریم مامتا  هب  ار  جح  رفس  لماک  تزع  اب  دینکیم و  رازگرب  لیمک  ياعد  يرادازع و 

يزکرم هناخزپشآ  زا  هیقف  ّیلو  هدنیامن  نیشناج  دیدزاب 

هرونم هنیدـم  رد  یناریا  نارئاز  ياذـغ  خـبط  هژیو  لیخدـلا  يزکرم  هناخزپشآ  زا  زورما  یناریا  جاـجح  تسرپرـس  نیـشناج  ینیما  هّللا  ۀـیآ 
اذـغ هیهت  هوحن  هناخزپشآ و  فلتخم  ياهـشخب  اب  هیقف  یلو  ناشیا  دـیماجنا  لوط  هب  تعاس  کی  دودـح  هک  دـیدزاب  نیا  رد  درک . دـیدزاب 

لوؤسم يرایرهـش  رتکد  هناخزپشآ و  لوؤسم  یجار  نایاقآ  دنداد . حیـضوت  هنیمز  نیا  رد  شخب  ود  نالوؤسم  دـش و  انـشآ  اهناوراک  يارب 
بـسک اب  لاس  ره  هدرک و  زاغآ  ار  دوخ  تیلاعف  راک ، تیفیک  دعب  تشادهب  لوا  راعـش  اب  يزکرم  هناخزپشآ  دندرک : دـیکأت  نآ  تشادـهب 

راک لحارم  مامت  درک : دیکأت  هناخزپشآ  تشادهب  لوؤسم  دوشیم . یفرعم  هنیدم  رد  اذـغ  خـبط  زکارم  يارب  ییوگلا  ناونعب  رتشیب  براجت 
زین ناتـسبرع  یتشادهب  زکارم  دراد و  رارق  تشادهب  لرتنک  هخرچ  رد  يزاس  هدامآ  ات   424 ص : جـح 25 ، هیلوا  داوم  هیهت  زا  هناخزپشآ  رد 

ار ناتـسبرع  تلود  يراکمه  تاکرادـت و  عضو  يزکرم  هناخزپشآ  لوؤسم  دـنهدیم . ماجنا  ار  دوخ  یتشادـهب  هژیو  ياهیـسرزاب  هتفه  ره 
سرپ رازه  لبق 800  هنیدـم  عطقم  رد  ورین  اب 110  نردـم  ياههاگتـسد  هب  زهجم  يزکرم  هناخزپشآ  تشاد : راهظا  درک و  یبایزرا  بولطم 

دیدزاب نیا  رد  دسریم . اذـغ  سرپ  رازه  هب 700  مه  دـعب  هنیدـم  عطقم  رد  نازیم  نیا  هک  تسا  هدرک  عیزوت  كرادـت و  نارئاز  يارب  اذـغ 
اذغ و خبط  هوحن  زا  ياهمان  یط  ناتسبرع  تشادهب  نالوؤسم  يرادرهش و  تفگ : هرونم  هنیدم  رد  ترایز  جح و  داتس  سیئر  ناینیما  ياقآ 

نمـض ینیما  هللا  ۀـیآ  دـیدزاب  نیا  ناـیاپ  رد  تسا . هدومن  ینادردـق  رکـشت و  تشادـهب  تیاـعر  نینچمه  زکرم  هناـخزپشآ  یهد  سیورس 
ساسح دنمـشزرا و  رایـسب  ار  نانآ  راک  همدـخ ، نالوؤسم و  زا  معا  يزکرم  هناخزپشآ  ناراکردـنا  تسد  تاـمحز  شـالت و  زا  ینادردـق 

نینچ يروـشک  چـیه  هک  اـجنآ  زا  : » تفگ تـسناد و  هجوـت  روـخ  رد  گرزب و  يراـک  ار  يزکرم  هناـخزپشآ  يزادـنا  هار  ناـشیا  دـناوخ .
«. تسا ناریا  یمالسا  يروهمج  تاهابم  راختفا و  هیام  نیا  درادن  یمظنم  تالیکشت 

روشک هب  دعب  هنیدم  عطقم  جاجح  هورگ  نیلوا  دورو 

هب تمالس  هب  دندرک و  كرت  زاریش  دصق  هب  ار  هنیدم  زورما  دادماب   2 تعاس 25 / زاورپ  اب  دعب ، هنیدم  عطقم  یناریا  جاجح  زا  هورگ  نیلوا 
رئاز رازه و 872   49 دوزفا : ربخ  نیا  مالعا  نمض  هرونم  هنیدم  داتـس  ییاوه  لقن  لمح و  دحاو  لوؤسم  ییاباب  خیـش  ربکا  دندیـسر . ناریا 

ناهفصا دصق  هب  نمهب  زور 24   22 تعاس 30 / زین  زاورپ  نیرخآ  تفر و  دـنهاوخ  ناریا  هب  هنیدـم  هاگدورف  زا  زاورپ  یط 155  دعب  هنیدم 
ياهرهـش دصقم  هب  زاورپ  ات 16  زور 15  ره  رد  نیگنایم  روط  هب  دـش . دـهاوخ  هتـسب  لاس 83  جـح  هدـنورپ  زاورپ  نیا  اب  دوشیم و  ماـجنا 

دنناوتیمن نارفاسم  نوناـق ، قبط   425 ص : جـح 25 ، دوشیم . ماـجنا  يراـس  زاریـش و  دهـشم ، زاوها ، ناهفـصا  نارهت ، هلمج  زا  فلتخم 
ویدار کچوک و  ياهرتویپماک  يزاـب ، بابـسا  لاـگنچ ، دراـک و  هنیآ ، یکیناـکم ، رازبا  رتچ ، شکچ ، هوق ، غارچ  وقاـچ ، تیربک ، یچیق ،

، هشفـشف يرپسا ، قیرح ، ءافطا  لوسپک  کـین ، کـیپ  لوسپک  راـبگرم ، ياـهوراد  نداد  رارق  نینچمه  دـنربب . اـمیپاوه  لـخاد  هب  ار  طـبض 
تیلب همانرذـگ و  هک  دنـشاب  هتـشاد  تقد  مرتحم  جاجح  تسا . عونمم  زین  راب  لخاد  رد  یتشادـهب  هدـنیوش  داوم  و  كدـنف ، گنر ، يرتاب ،

زا لبق  تعاس   15 دنکیم . داجیا  ناوراک  رفاسم و  يارب  ار  ياهدیدع  تالکـشم  اهنیا  زا  مادک  ره  ندش  دوقفم  هک  ارچ  دننکن  مگ  ار  دوخ 
لاح نیع  رد  هک  ییاباب  خیـش  دنـشاب . رـضاح  هاگدورف  رد  زاورپ  زا  شیپ  تعاس  مه 3  اهنآ  دوخ  دوش و  لیوحت  نارفاسم  راـب  دـیاب  زاورپ 

دـناوخ و نییاپ  لبق  لاس  هب  تبـسن  ار  ناگدـشمگ  رامآ  دراد  هدـهع  رب  مه  ار  ناگدـشمگ  دادـما  هدـشمگ و  ءایـشا  ياهدـحاو  تیلوؤسم 
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يایـشا رامآ  مینکن . دروخرب  هدـنامیقاب  زور  لوط 10  رد  یلکـشم  هب  مرتحم  ياـهناوراک  جاـجح و  رتشیب  يراـکمه  اـب  میراودـیما  تفگ :
. دهدیم ناشن  شهاک  لبق  لاس  هب  تبسن  زین  هدشمگ 

هنیدم رد  رشب » هنادواج  نوناق  نآرق   » شیامه يرازگرب 

هرگنک نیا  رد  دش . رازگرب  هرونم  هنیدم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  تاعامتجا  نلاس  رد  زورما  حبص  رـشب » هنادواج  نوناق  نآرق ،  » هرگنک
نآرق زاجعا  تمظع و  هرابرد  نانارنخـس ، دش ، رازگرب  یّنـس  هعیـش و  نادنمـشناد  تنـس و  لها  یناریا  نارئاز  زا  رفن  اهدـص  روضح  اب  هک 

یبهذـم ياهدورـس  نارـضاح  يارب  ناتـسدرک ، سراف و  ياهناتـسا  زا  حیـشاوت  ياههورگ  همانرب ، هیـشاح  رد  دـندرک و  نایب  یبلاطم  میرک 
نیا يرازگرب  یلـصا  هزیگنا  ینانخـس ، رد  يربـهر  مظعم  ماـقم  هثعب  تنـس  لـها  دـحاو  لوؤسم  نیـشناج  مسارم ، نیا  زاـغآ  رد  دـندناوخ .
دماح دیـس  مالـسإلا  ۀجح  درمـشرب . لاسما  جح  رد  یهلا  باتک  نیا  نتفرگ  رارق  روحم  هب  هجوت  اب  میرک ، نآرق  هب  رتشیب  هجوت  ار  شیامه 
یگنج  426 ص : جح 25 ، شتآ  رعش ، کی  اب  یناسک  برعلا ، ةریزج  رد  هک  دش  لزان  ینامز  مالـسا ، ینامـسآ  باتک  تفگ : يدهلا  ملع 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  میرک  نآرق  ییاضف ، نینچ  رد  تفگ : وا  دندادیم . نایاپ  یگنج  هب  رعـش ، کی  اب  ای  دـنتخورفایم و  ار 
ار نآ  دـندرک و  زجع  زاربا  نآرق  ربارب  رد  دـندوب ، رادروخرب  بدا  رعـش و  رد  هداعلا  قراخ  تردـق  نآ  زا  هک  یناسک  ناـمه  دـش و  لزاـن 

يزوریپ درگلاس  نیمشش  تسیب و  ندیسر  ارف  کیربت  اب  هیقف ، ّیلو  هدنیامن  نیشناج  هرگنک ، نیا  همادا  رد  دندناوخ . رشب  ییاناوت  زا  جراخ 
اب هک  تدحو  نیمه  تکرب  هب  تفگ : ینیما  هللا  ۀیآ  درک . دیکأت  ینس  هعیـش و  نیب  رتشیب  هچره  تدحو  تیمها  رب  ناریا ، یمالـسا  بالقنا 
رد لوحت  بجوم  هک  تسا  لوبقم  یجح  دش . مکاح  روشک  رب  نید »  » زوریپ و یمالسا  بالقنا  دش ، لصاح  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  يربهر 

نوناق نآرق ،  » هرگنک نیا  زا  يرگید  شخب  رد  دـنک . هدروآرب  دـنراد  یجاـح  کـی  زا  نارگید  هک  ار  يراـظتنا  دوش و  یجاـح  تیـصخش 
. دناوخ هعماج  درف و  نتخاس  يارب  ياهلیـسو  ار  نآرق  سراف ، ناتـسا  تنـس  لها  نویناحور  زا  يراصنا  حلاص  دمحم  خیـش  رـشب ،» هنادواج 

هدروآ ناغمرا  هب  ار  شمارآ  دنتسین ، نامیا  لها  هک  یناسک  يارب  یتح  میرک  نآرق  تفگ : زویا  ناتـسرهش  تنـس  لها  هیملع  هسردم  ریدم 
هدنیامن یشیرق  مالسإلا  ۀجح  دننک . یکین  مه  رافک  هب  دنشاب و  هتشاد  فاصنا  ناشنامشد  هب  تبسن  هک  تسا  هدرک  هیصوت  ناناملـسم  هب  و 

زا تسیفرح  دنتفگ  رای  فلز  زک  تیاهن  یب  حرش  نیا  دوب . تنس  لها  هرگنک  نیموس  نارنخـس  نیرخآ  قشمد ، رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب 
رد لـصف  نیا  و  نآرق ، اـب  یقاـفتا  روط  هب  مه  لوا  لـصف  متخ  دوب  روـحم  نآرق  لاـسما  جـح  هک  اـجنآ  زا  دمآ 1 . ترابع  ردـناک  نارازه 

شوماخ و اسرف ، تقاط  تیلاعف  هدـنهد  ناشن  و  لاسما ، يرازگ  جـح  زا  عّونتم  دوب  یثحابم  تشذـگ  هچنآ  . 2 دش . ماتخلا  ّیکسِم  تقیقح 
رازگرب تسا  ناحبـس  دـنوادخ  ّیـضرم  هک  ياهنوگ  هب  یهلا  گرزب  هضیرف  نیا  ات  دـننکیم  شالت  لد  ناج و  زا  هک  رفن  اهدـص  هناصلخم 

همهنآ نتفرگ  هدـیدان  ياـنعم  هب  زگره  تسا ، هدـش  یملق  هنوـگ  دـقن  ياهـتکن   427 ص : جـح 25 ، لـصف  نیا  زا  ییاـج  رد  رگا  و  دوـش .
رتشیب هیقف و  یلو  هدـنیامن  تشذـگ  هک  نانچ  . 3 ریـصقت . هن  تسا  روصق  لولعم  صئاقن  همه  ای  هدـمع  هکلب  تسین ، اسرف  تقاـط  تاـمحز 

لوؤسم للملا و  نیب  نواعم  نویناـحور ، روما  نواـعم  شهوژپ ، شزومآنواـعم و  دـننام  فلتخم - ياهتمـسق  یلـصا  نـالوؤسم  ناـنواعم و 
هب روما  هرادا  يارب  ینیشناج  مادک  ره  دنچره  و  دنتـشگزاب ، ناریا  هب  ( 1383 / 11 / 10  ) هجح يذ  زور 19  ناشیا  هارمه  تنس - لها  دحاو 

تشگزاب اب  هک  مدوب  دهاش  متـشگزاب ، ناریا  هب  ( 83 / 11 / 16  ) هجح يذ  ینعی 25  دعب  زور  دنچ  هک  هدـنب  یلو  دـندرک ؛ نییعت  دوخ  ياج 
زور 18 هیقف  یلو  هدـنیامن   ) دـندنام ناتـسبرع  رد  رتشیب  ای  هام  کی  نایاقآ  نیا  یهتنم  دـش . لتخم  اهراک  داتفا و  قنور  زا  هثعب  اًلمع  نایاقآ 
رد هام  کی  زا  شیب  نانآ  هک  عقوت  نیا  هثعب ، ياـسرف  تقاـط  راـک  هب  هجوت  اـب  و  دـندمآ ،) هنیدـم  هب  رتدوز  زور  دـنچ  یخرب  و  هدـعق ، يذ 

دودح 26 ات  ًالوا  رگید ، يوس  زا  دنرادن . ینادنچ  ییآراک  طرفم  یگتـسخ  رثا  رب  دـننامب  مه ، رگا  تسین . لوقعم  اجب و  دـننامب  ناتـسبرع 
جح فادـها  هب  یبایتسد  يارب  یبسانم  تصرف  تدـم  نیا  دـنراد و  روضح  هنیدـم  هّکم و  رد  اهروشک  زا  يرایـسب  جاـجح  زونه  هّجح  يذ 

: دندوب ناتـسبرع  رد  یناریا  نارئاز  زا  رفن  رازه  دودـح 70  ناریا - هب  ناهارمه  هیقف و  یلو  تشگزاـب  زور  هجح - يذ  زور 19  ًایناث ، تسا .
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ناریا زا  هیقف  ّیلو  هدنیامن  هک  یماگنه  یلو  دـندوب . هتـشگزاب  نطو  هب  رفن  رازه  دودح 10  اهنت  و  هنیدـم . رد  رازه  هـکم و 18  رد  رازه   52
یگتـسخ يریگهناهب و  جح ، لامعا  نتفای  نایاپ  زا  سپ  ًاثلاث ، دندوب . هدـمآ  ناتـسبرع  هب  یناریا  رئاز  رازه  دودح 10  دندش  ناتـسبرع  دراو 

زاین اسرف  تقاط  تامحز  رثا  رب  مه  نالوؤسم  دننکیم ، نیفیرـش  نیمرح  رد  يونعم  ياهناوتـشپ  هب  زاین  ساسحا  رتشیب  هدـش و  رتشیب  نارئاز 
، دنوشیم ناریا  یهار  هتـسب ، رفـس  راب  ناتـسود  ناهارمه و  زا  ياهدع  دـننیبیم  زور  ره  نوچ  دـنراد و  یحور  تیوقت  نتفرگ و  هیحور  هب 

هناوتـشپ هب  يزاین  نادـنچ  سفن و  هزات  دناناتـسبرع و  یهار  همه  هک  رفـس  لئاوا  فالخ  رب  دـهدیم ، تسد  اهنآ  هب  تبرغ  ساسحا  یعون 
نآ دوش و  یلمع  دیدحالـص  تروص  رد  یـسررب و  مراودـیما  هک  داهنـشیپ  کی  يارب  دوب  همدـقم  همه  اـهنیا  دـننکیمن . ساـسحا  يونعم 

هتفه کی  مه  ناـیاپ  رد  دـننک و  تمیزع   428 ص : جـح 25 ، ناتـسبرع  هب  ناریا  زا  رترید  هتفه  کی  ناـهارمه  هیقف و  یلو  هدـنیامن  هکنیا 
رئاز رازه  هد  دودح  اهنت  هک  یماگنه  لاسما و  همانرب  ینعی   ) هدعق يذ  زور 18  رد  هنیدم  هب  دورو  ياج  هب  ینعی  دندرگ ؛ زاب  ناریا  هب  رترید 

لاسما همانرب  ینعی   ) هجح يذ  زور 19  رد  ناریا  هب  تمیزع  ياج  هب  و  دنوش . فرشم  هنیدم  هب  هدعق  يذ  زور 24  دوب ؛) ناتسبرع  رد  یناریا 
زا کی  چیه  تروص ، نیا  رد  دـننک . تمیزع  ناریا  هب  هجح  يذ  زور 25  دوب ؛) ناتـسبرع  رد  یناریا  رئاز  رازه  داتفه  دودح  هک  یماگنه  و 

نیمود و  هدعق ، يذ  هعمج 18  بش  لبق ، هنیدم  لیمک  ياعد  نیلوا  لاسما  هک  میازفیب  دیآیمن . دوجو  هب  هتفگشیپ  تالکشم  تاروذحم و 
هب زونه  جیلخ  ناتسکاپ و  دنه و  نایعیـش  زا  يرایـسب  دوب و  تولخ  ًاتبـسن  هنیدم  هدعق  يذ  هک 18  یلاح  رد  دش . رازگرب  هدـعق  يذ  نآ 25 

ياعد رظتنم  هنیدم  رد  روکذم  ياهروشک  جاجح  دوب و  غولـش  هنیدم  هک  هّجح ، يذ  مود  ینعی  دعب ، هعمج  بش  یلو  دندوب ، هدماین  هنیدم 
ناوتیمن لبق  هنیدم  عطقم  رد  لیمک  ياعد  تبون  ود  زا  شیب  ناتـسبرع ، اب  قفاوت  قبط  نوچ  دشن ؛ رازگرب  لیمک  ياعد  دندوب  ناریا  لیمک 

هثعب دروم  رد  دش  رکذ  هک  ياهتکن  دشیم . رازگرب  لیمک  ياعد  هجح  يذ  مود  هدـعق ، يذ  ياج 18  هب  دوب  مزـال  ور  نیا  زا  درک . رازگرب 
هکم هب  اههثعب  هجح - يذ  مجنپ  ات  لّوا  دندمآ - هنیدم  هب  یناریا  ریغ  نایعیش  هک  یماگنه  ینعی  تسا ؛ يراج  يراس و  قداص و  مه  عجارم 
هثعب هب  زاین  جوا  هرود  جـح  لامعا  زا  سپ  هک  یلاح  رد  دنتـشگزاب ، ناریا  هب  ًاعیرـس  مه  جـح  لاـمعا  ماـمتا  زا  سپ  و  دـندوب ، هدرک  چوک 

هـس زور  رهظ  هک  مراد  رطاخ  هب  تسرد  دوبن . اههثعب  زا  يربخ  دـندرکیم و  هعجارم  يرایـسب  نارئاز  اهناوراک و  نویناحور  تسا و  عجارم 
رد يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  هب  رایسب  ینارگن  هرهلد و  بارطضا و  اب  یقارع  ناوج  رهوش  نز و  کی  ( 1383 / 11 / 13 هجح :(  يذ  هبنش 22 
اب نم  تفگیم : یقارع  ناوج  دندوب .) هدیچوک  ناریا  هب  عجارم  ریاس  ياههثعب  شیپ  هتفه  کی  دودح  هک  یلاح  رد   ) دندرک هعجارم  هنیدم 
هک تسا  نیا  ملکشم  یلو  مرادن . ندنام  يارب  یهار  و  مقارع ، مزاع  زورما  نیمه  رصع  ماهدش  فرشم  جح  هب  قارع  زا  ّتنـس  لها  ناوراک 

هرمع ماکحا  نوچ  و  میداد ، ماجنا  هدرفم  هرمع  مرسمه  اب  سپس  و  مداد . ماجنا  ار  جح  لامعا  یناتـسیس  هللاۀیآ  ترـضح  کسانم  قبط  نم 
هجوتم زورما  و  میداد . ماجنا  ءاـسن  فاوط  نودـب   429 ص : جـح 25 ، عّتمت  هرمع  دـننام  ار  هدرفم  هرمع  دوبن ، روکذـم  کسانم  رد  هدرفم 

تقو نامه  يربهر  هثعب  رد  ناتسود  میقارع . مزاع  دوخ  ناوراک  اب  زورما  میرادن و  ياهراچ  یلو  میروآ ، اج  هب  ءاسن  فاوط  دیاب  هک  میدش 
ءاسن فاوط  ناشیارب  هک  دنداد  تباین  دوب  هکم  هثعب  رد  هک  یشیرق  مالـسالا  ۀجح  هب  رهوش  نز و  نیا  دندز و  نفلت  هّکم  رد  يربهر  هثعب  هب 

هک دننک  میظنت  يروط  ار  دوخ  ياضعا  جورخ  دورو و  همانرب  زین  اههثعب  ریاس  تسا  هتـسیاش  نیاربانب ، دش . تحار  ناشلایخ  و  دـهد ، ماجنا 
و دنـشاب ، هتـشاد  روضح  رفن  هد  دودح  نامزمه  هکنیا  هن  دنـشاب  هتـشاد  روضح  نیمرح  رد  اهنآ  زا  رفن  ود  یکی  هراومه  جـح  مایا  رتشیب  رد 

. دنیامن تمیزع  ناریا  هب  همه  ناهگان  و  دنشاب ، هتشادن  يراک 

هثعب فلتخم  ياهشخب  ياهتیلاعف  مود : لصف 

هراشا

جح مسوم  ياهتیلاعف  مود : باب  جح  مسوم  زا  شیپ  ياهتیلاعف  لوا : باب 
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جح مسوم  زا  شیپ  ياهتیلاعف  ّلوا : باب 

همّدقم

تیلاعف و لوغـشم  لاس  لوط  رد  یعون ، هب  کی  ره  جح ، ندش  رازگرب  رتدـنموربآ  رتهب و  يارب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  فلتخم  ياهـشخب 
نیا لوا  لصف  دراد . يرتزراب  دومن  دریگیم و  يرتشیب  جوا  ناریا ، رد  جح  هتفه  زین  جح و  مسوم  رد  اهششوک  اهـشالت و  نیا  اّما  دنـشالت ؛

اما دوب  اهنآ  ششوک  لصاح  ِفّرعم  هثعب و  فلتخم  ياهتمسق  ياهشالت  اهتیلاعف و  هدنهد  ناشن  يوحن  هب  زین  رامـشزور  شرازگ  ینعی  رثا ،
نیا مود  باب  رد  تسا ، درکدای  هتـسیاش  هناگادج  کیکفت و  لباق  هک  جح  مسوم  ياهتیلاعف  زا  هتـسد  نآ  یلو  زیامتم . ریغ  هدینت و  مه  رد 

هک نانچ  مه ، مسوم  زا  شیپ  ياهراک  دتفایم . روکذم  کیکفت  نودـب  هثعب  مسوم  زا  شیپ  ياهتیلاعف  لّوا  باب  رد  و  دوشیم ، رکذ  لصف ،
ياهتیلاعف هک  تسا  ینتفگ  دراد . صاصتخا  هثعب  عومجم  زا  اهراک  نیمه  نایب  هب  باب  نیا  دباییم و  دومن  جـح  هتفه  رد  ًةدـمع  تشذـگ ،

نم دناهتـشاذگ و  هدنب  رایتخا  رد  هدرک و  نیودـت  هدـش  رکذ  ناشیاهتیلاعف  هک  هثعب  فلتخم  ياهتمـسق  ار ، لصف  نیا  مود  باب  رد  روکذـم 
تحلـصم ای  تسا ، هداتفین  روکذم  باب  نآ  رد  هثعب  زا  ییاهـشخب  ای  شخب  تیلاعف  رگا  و  ماهدرک . شیاریو  میظنت و  صیخلت ، طقف  ار  اهنآ 

رد نم  هنرگو  تسا ، هتفرگن  رارق  مراـیتخا   436 ص : جـح 25 ، رد  تیلاعف  شرازگ  هدـنب ، رایـسب  يریگیپ  مغر  هب  ای  و  هدوبن ، نآ  رـشن  رد 
. ماهدرکن یهاتوک  نآ  جرد 

جح هتفه  ياههمانرب 

زا يرایـسب  زکارم  نارهت و  رد  یعونتم  دّدعتم و  ياههمانرب  هدعق 25 ) يذ  لّوا  هتفه  : 83 / 9 هبنشود 30 / ات  / 9 هبنشهس 24 /  ) جح هتفه  رد 
: نایاقآ مالسا  ججح  روضح  اب  نارهت  ترایز  جح و  نامتخاس  رد  جح  هزوم  هاگـشیامن  زورما   83 / 9 هبنش 28 / دش . ارجا  روشک  ياهناتسا 

رکـسع یـضاق  یناریا ، جاّجح  تسرپرـس  هیقف و  ّیلو  هدنیامن  يرهـش  ير  يدـمحم  يربهر ، مّظعم  ماقم  رتفد  سیئر  یناگیاپلگ  يدـمحم 
کی اب  طبترم  یمیاد  هزوم  نیتسخن  جح ، هزوم  دش . حاتتفا  ترایز  جـح و  نامزاس  سیئر  یناهرز  ياقآ  هثعب و  شهوژپ  شزومآ و  نواعم 

: هچخیرات تسا . هدـش  يزادـنا  هار  ترایز  جـح و  نامزاس  يربهر و  مظعم  ماقم  هثعب  تّمه  هب  هک  دوشیم  بوسحم  ناریا  رد  ینید  هلوقم 
نواعم هب  نآ  يزادنا  هار  تیلوؤسم  تفرگ و  رارق  راک  روتسد  رد  یمسر  روط  هب  لاس 1374  هامرذآ  مراهچ  خیرات  رد  جح ، هزوم  سیسأت 

تفاب اهنآرق ، يروآدرگ  ناـمز ، ناـمه  زا  تفرگ . رارق  تنواـعم  نیا  ياـهتیلوؤسم  فیدر  رد  دـیدرگ و  راذـگاو  هثعب  شهوژپ  شزومآ و 
هاگشیامن نلاس  لحم و  ندش  صخشم  اب  جح  هزوم  دش . زاغآ  ياهزوم  مالقا  رگید  ایاده و  ریواصت ، اههتـشون ، طخ  اهولبات ، هیهت  اهـشرف ،

. دـش يزادـناهار  دوجوم ، يایـشا  یجیردـت  لیمکت  اب  هدامآ و  رما ، ناصـصختم  ناسانـشراک و  براجت  زا  هدافتـسا  اب  جـیردت و  هب  ینونک 
اب دـنویپ  رد  هژیو  هب  نید  هصرع  رد  يرنه  راثآ  تبث  ظفح و  هب  مامتها  . 1 تسا : هدوب  رظندم  ریز  فادها  جح ، هزوم  لیکـشت  رد  فادها :
زا تیاـمح  يرنه و  راـثآ  قلخ  هب  نادـنمرنه  قیوشت  . 3 هعماج . رد  تراـیز  جـح و  گـنهرف  شرتسگ  رد  رنه  زا  هدافتـسا  . 2 جح . هضیرف 

يایشا یهدناماس  يروآدرگ و  . 4 437 ص : جح 25 ، دنریگیم . هرهب  ترایز  جـح و  گنهرف  ياقترا  ایحا و  يارب  رنه  زا  هک  ینادـنمرنه 
هئارا و  يروآدرگ  . 5 مدرم . مومع  رادـید  يارب  ناکما  داجیا  یمیاد و  هاگـشیامن  کـی  بلاـق  رد  جـح  هضیرف  اـب  طـبترم  يرنه  شزرااـب 
هزوم رد  نونکامه  دوجوم : راثآ  ناگدننکرادید . هب  هتـشذگ  ياهلاس  رد  نایناریا  يرازگ  جح  خیرات  جح و  مسارم  هرابرد  دیفم  تاعالطا 

27 جح ، هزوم  رد  شرف : فلا ) درک : يدنبهتسد  شخب  دنچ  رد  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  دنوشیم  يرادهگن  یـسیفن  دنمـشزرا و  يایـشا  جح ،
نیا زا  یـضعب  دـناهجوت . لـباق  هتفر ، راـک  هب  داوم  تفاـب و  عون  رظن  زا  مه  اـههشقن و  رظن  زا  مه  هک  دراد  دوجو  تفاـب  تسد  سیفن  شرف 

زا یتایآ  هدنرادربرد  ای  دـننکیم و  لقتنم  ار  یبهذـم  ینید و  میهافم  زین  یـضعب  دـناطبترم و  هبعک  مارحلادجـسم و  جـح ، هلوقم  اب  اهـشرف 
ددع ًاعومجم 83  سکع : ب ) دنیآیم . باسح  هب  جح  هزوم  راثآ  نیرتهبذاجرپ  زا  یکی  دوجوم ، ياهشرف  دناجح . هرابرد  دیجم  هللا  مالک 
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سکع دـنراد و 27  قـلعت  ینوـنک  هنیدـم  هکم و  هب  سکع   56 دادـعت ، نیا  زا  هک  دوشیم  يرادـهگن  هزوـم  رد  دنمـشزرا  اـبیز و  سکع 
تارییغت زا  شیپ  میدق و  ياهلاس  رد  ار  هبعک  مارحلادجسم و  هژیو  هب  یحو و  نیمزرـس  سدقم  یترایز و  نکاما  هنیدم و  هکم و  تیعـضو 

، يرنه رظن  زا  دناهدش ، هتفرگ  يدامتم  ياهلاس  رد  ناملـسم  نادنمرنه  ناساکع و  هلیـسو  هب  هک  اهـسکع  نیا  دـنهدیم . ناشن  هدـش ، داجیا 
یطاطخ زا  اـبیز  يولباـت   8 یتـسد : عیانـص  یـشاقن و  طـخ ، ج ) دـنوشیم . بوسحم  درف  هب  رـصحنم  يدراوـم ، رد  هدوـب و  باذـج  رایـسب 
یشاقن ددع  نینچمه 10  دنهدیم . شزاون  ار  ناگدننیب  مشچ  اهشرف ، اهسکع و  يالهبال  رد  هک  تسا  هزوم  شخب  تنیز  یناریا ، نادنمرنه 
ياهراک زا  یـضعب  دـننکیم . لقتنم  ناگدـننکدیدزاب  هب  ییابیز  هب  ار  جـح  اب  طبترم  میهاـفم  هک  دراد  دوجو  هزوم  رد  زین  نغور  گـنر و 

نیا نایم  زا  هک  دناهدمآ  دیدپ  هچراپ و ...  زلف و  ای  بوچ  زلف و  قیفلت  اب  اهنآ  زا  یخرب  دنوشیم . يرادـهگن  هزوم  رد  زین  یتسد  هنادـنمرنه 
رد یپاچ  یطخ و  زا  معا  نآرق  دلج  دودح 900  نآرق : 438 د ) ص : جـح 25 ، دراد . يزاتمم  هولج  هبعک ، رد  هب  طوبرم  یتسدراک  راثآ ،

هدیدرگ يروآدرگ  جح  هزوم  يارب  ایند ، فلتخم  ياهنابز  هب  نآرق  ياههمجرت  زا  يدایز  دادعت  زین  دناهدش و  هتشاگن  فلتخم  ياهروشک 
نیا زا  یمک  دادعت  طقف  یهاگـشیامن ، ياضف  دوبمک  لیلد  هب  هک  دوشیم  يروآدای  تسا . هتفرگ  رارق  ناگدننکدیدزاب  دـید  ضرعم  رد  و 

نالوؤسم يوس  زا  يدنمـشزرا  يایـشا  يدامتم ، ياهلاس  یط  رد  ایاده : ه ) دناهدش . هداد  رارق  جح  هزوم  رد  ناعجارم ، رادـید  يارب  اهنآرق 
يارب ناکم  نیرتهتـسیاش  هک  هدـش  هیدـه  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  تراـیز و  جـح و  نـالوؤسم  هب  رگید  ياـهروشک  یبهذـم  اـی  یـسایس 

هار زاغآ  رد  جح  هزوم  دوشیم . يرادهگن  جح  هزوم  رد  دنمشزرا  يایاده  نیا  زا  هیده  عومجم 41  رد  تسا . جح  هزوم  اهنآ ، يرادهگن 
زا یکی  دناوتیم  هزوم ، نالوؤسم  اب  نانآ  لباقتم  يراکمه  نادنمرنه و  تمه  دوش . رتیندـید  لماک و  جـیردت ، هب  دـیاب  دراد و  رارق  دوخ 

. دروآ مهارف  نادنمهقالع  رادید  يارب  ار  جح  هضیرف  اب  طبترم  يرنه  ياههعومجم  نیرتهنادنمرنه  نیرتدنمشزرا و 

اهناوراک ناریدم  شیامه 

رازگرب نارهت  ترایز  جح و  نامتخاس  رد  جح 1425  ناراکردناتسد  اهناوراک و  ناریدم  شیامه  هبنـش  کی  زورما   83 / 9 هبنشکی 29 /
سیئر یناهرز  ياقآ  یمالـسا ، داشرا  گنهرف و  ریزو  یعماجدجـسم  ياقآ  بیترت - هب  هلمج - زا  نالوؤسم  زا  ياهدع  هسلج ، نیا  رد  دش .
نواعم رکسع  یضاق  ياقآ  بانج  مالسالا  ۀجح  هیقف ، ّیلو  هدنیامن  يرهش  ير  يدمحم  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  ترایز ، جح و  نامزاس 

دوخ ینارنخس  رد  يرهش  ير  ياقآ  دندرک . ینارنخس  هثعب  نویناحور  روما  نواعم  اینبرع  ياقآ  مالسالا  ۀجح  هثعب و  شهوژپ  شزومآ و 
یمالـسا و تیریدـم  هب  عجار  ار  یتاکن  هدـنب  لاسما ، جـح  رد  يروحم  نآرق  هب  هجوت  اب  تفگ : لاسما  جـح  ندوب  روحم  نآرق  هب  هراشا  اب 

تاـیآ رد  قّمعت  اـب  یلو  تسین ، هنیمز  نیا  رد  حیرـص  ياهیآ  دـنچره  منکیم . لـقن  میرک  نآرق  زا  تیریدـم  قـالخا   439 ص : جح 25 ،
ِنخس تیاکح  هک  نیمألا » ّيوقلا  ترجأتسا  نم  ریخ  ّنإ  هرجأتـسا  تبأ  ای   » هفیرـش هیآ  زا  درک . جارختـسا  طابنتـسا و  ار  ییاهمایپ  ناوتیم 

هتـسیاش تناما .) دّهعت :(  . 2 توق ؛) صّـصخت :(  . 1 دوشیم : هدافتـسا  ریدـم  مهم  یگژیو  ود  تسا ، مالـسلا  هیلع  بیعـش  ترـضح  رتخد 
زا امـش  درادـن  یعنام  دنـشاب . رادروخرب  تیـصوصخ  ود  نیا  زا  دـیاب  مدرم  نارازگراک  هک  تساـنعم  نیدـب  یمالـسا  هعماـج  رد  يرـالاس 

دنوادخ زا  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هک  نانچمه  دنـشاب - صّـصختم  دّهعتم و  هکنیا  هب  طورـشم  دینک  باختنا  راکمه  دوخ  ناکیدزن 
یهافر و رظن  زا  رئاز  رگا  تسا و  مهم  سب  ناریدـم  امـش  راک  تسا . رئاز  هب  تنایخ  هنرگو  درک - تساوخرد  ار  شردارب  يراکمه  لاعتم 

تیمها هب  سپـس  ناـشیا  دـسریمن . ییاـج  هب  هثعب  تاـمحز  تشاد و  دـهاوخن  يرثا  یگنهرف  روما  دـشاب  هتـشادن  شیاـسآ  ییارجا  روـما 
يرهش ير  ياقآ  درک .» رورم  دیاب  لاس  ره  ار  یمعثخ  لیعامسا  ثیدح  : » تفگ درک و  هراشا  ثیداحا  هاگدید  زا  راّوز  هب  یناسر  تمدخ 

.2 رئاز ؛ ياضر  لیـصحت  هژیو  هب  جح ، فادها  يارب  ناوت  مامت  نتـسب  راک  هب  . 1 دش : روآدای  جح  ناریدم  هب  حرـش  نیدب  ار  یتاکن  سپس 

.6 همدـخ ؛ نیب  راک  هنالداع  میـسقت  . 5 رئاز ؛ هیجوت  زا  ندـشن  هتـسخ  . 4 ناوراک ؛ یناـحور  هب  مارتحا  . 3 رئاز ؛ اب  یفطاـع  طاـبترا  يرارقرب 
ماقم دیکأت  دروم  هک  فارسا ، زا  يریگولج  . 7 هثعب ؛ نامزاس و  هب  میقتسم  شرازگ  ای  یسرزاب ، قیرط  زا  تالکشم  عیرـس  ِندرک  سکعنم 
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رئاز ندناسرتن  . 10 نارهاوخ ؛ شخب  رد  دمآ  تفر و  يارب  ناناوج  زا  هدافتسا  مدع  . 9 یکشزپ ؛ تأیه  اب  يراکمه  . 8 تسا ؛ يربهر  مظعم 
ًادیدش ناوناب  باجح  ناوناب ؛ باجح  صوصخ  رد  یناحور  اب  ریدم  يراکمه  . 11 440 ص : جح 25 ، يو ؛ هب  نداد  شمارآ  و  لامعا ، زا 

قیال یناریدـم  سپ  نیا  زا  تسا و  ّرثؤم  یباـجح  دـب  هدـیدپ  اـب  هناّربدـم  هدـش و  باـسح  دروخرب  تسا . يربهر  مظعم  ماـقم  دـیکأت  دروم 
يارب ناوج  نارئاز  هیجوـت  . 13 ناوراـک ؛ رد  یهورگ  مظن  يرارقرب  رد  یعـس  . 12 دشابن . باجح  دـب  ناشناوراک  رد  هک  دـنوشیم  هدرمش 

يذ مهدراـهچ  اـت  متفه  زور  زا  هّکم  ياهتفه  کـی  لـقن  لـمح و  صوصخ  رد  نارئاز  هیجوت  . 14 یبرع ؛ ياههژاو  دـیلک  یخرب  يریگدای 
رکـسع یـضاق  ياقآ  مالـسالا  ۀـجح  هتـشذگ ، لاس  رد  یناریا  جاّجح  یخرب  يراـتفر  تاـفّلخت  ملیف  شیاـمن  زا  سپ  هسلج ، نیا  رد  هجح .

راک تفگ : دریگیم  هتفرگ و  تروص  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاهراک  جـح و  هنیمز  رد  يزاس  گنهرف  موزل  هب  هراـشا  نمـض  درک و  ینارنخس 
زاغآ هتشذگ  لاس  زا  هک  تساهناوراک  یگنهرف  ياروش  لیکـشت  و  نآ ، زا  حیحـص  هدافتـسا  داشرا و  ياههورگ  عقوم  هب  لیکـشت  ناریدم 

. دـناهتفای مان  رییغت  داشرا » ياههورگ   » هب ًاریخا  هک  دوب  فورعم » هب  رما  ياههتـسه   » هب موسوم  داشرا  ياههورگ  لـبق ، ياـهلاس  تسا  هدـش 
نونکا میراپـسب . رفن  کـی  هب  نآرق  تئارق  یگنهرف و  ياـهراک  يارب  ار  رفن  هد  ره  دـیاب  تسا و  میرک  نآرق  لاـسما  یگنهرف  راـک  روـحم 

جیاتن هب  سپـس  ناـشیا  تساـم . راـیتخا  رد  یقـالخا  تضهن  کـی  هب  جـح  لیدـبت  و  راّوز ، رد  یگنهرف  لّوحت  داـجیا  يارب  تصرف  نیرتهب 
، یجنسرظن ياهمرف  ساسارب  : » دوزفا تسناد و  ّرثؤم  رایسب  ار  نآ  درک و  هراشا  يرازلگ  رتکد  ياقآ  رظن  ریز  هتشذگ  ياهلاس  ياهیجنسرظن 

مدع . 2 تشادهب ، تیاعر  مدـع  . 1 تساـهنیا : يراـمآ  تیمها  بیترت  هب  اـهناوراک  رد  لکـشم  نیرتشیب  میاهتفاـی و  تسد  یبوخ  جـیاتن  هب 
هب سپس  ناشیا  یمالسا  شـشوپ  تیاعر  مدع  باوخ 7 . بادآ  تیاعر  مدع  تبیغ 6 . ندیشک 5 . راگیس  ادص 4 . رس و  . 3 مظن ، تیاعر 

دیاب میاهداد . رارق  نویناحور  رایتخا  رد  هتفرگ و  ار  ماظع  عجارم  رظن  دوزفا : درک و  هراشا  تارمج  یمر  هلمج  زا  جح  دـیدج  یهقف  لئاسم 
ناریا زا  جح  هب  طوبرم  ياهباتک  اهيدیس و  يارب  دیاب  مینک . لح  ار  تالکشم  ناوراک ، یناحور   441 ص : جح 25 ، کمک  هب  تیارد  اب 

نویناحور روما  نواعم  برع  ياقآ  مالسالا  ۀجح  سپـس  دننک . هدافتـسا  هیهت و  هدنزومآ  راثآ  نیا  زا  نانآ  ات  دوش  یناسر  عالطا  نارئاز  هب 
ياههمانرب هب  داقتنا  هنوگ  ره  زا  ام  تفگ : نویناـحور  روما  ياهـشالت  جـح و  ثیداـحا  یخرب  هب  هراـشا  زا  سپ  تخادرپ و  نخـس  داریا  هب 

ناوراک یناحور  لماک  هورگ  هس  جـح - ناوراک  یناـحور  ندوب  ناـیم  رد  لاـس  ود  هب  هجوت  اـب  نویناـحور - روما  مینکیم . لابقتـسا  دوخ 
لیکـشت اـهنآ ، موادـم  هعلاـطم  نویناـحور و  اـب  رمتـسم  طاـبترا  يارب  یملع  هتیمک  تـشه  ًاریخا  دراد . راـیتخا  رد  رفن  دودـح 3500  ینعی 

ماجنا اهناتـسا  یخرب  رد  نایباّهو  تاهبـش  هب  یهد  خـساپ  رب  نانآ  ندرک  ّطلـسم  نویناـحور و  هب  یبرع  هملاـکم  شزومآ  نینچمه  میاهداد .
ياههمان نییآ  هدیـسر و  بیوصت  هب  تاغّلبم  نیغّلبم و  نیطبار ، فیاظو  حرـش  نینچمه  دش . دـهاوخ  ماجنا  جـیردت  هب  مه  هیقب  رد  هدـش و 

راک دحاو   3 میاهتفرگ : رظن  رد  دورولا  دـیدج  نویناحور  يارب  یـشزومآ  دـحاو  زین 33  میاهدرک . هیهت  ار  اهنآ  هدـش  یـسانشراک  یئارجا 
هب تاـیبرجت  لاـقتنا  بابـسا  رگید  زا  اـههدومزآ  هعومجم  رـشن  نیودـت و  یتاـعلاطم . دـحاو  يروـضح و 19  شزوـمآ  دـحاو   11 يزرو ؛

زاین دروم  عبانم  دوشیم و  لیکـشت  ام  یگنهرف  هتیمک  زین ، لاسما  جح  مسوم  زا  دـعب  تسا . هثدحتـسم  لئاسم  زا  اهنآ  یهاگآ  نویناحور و 
. دوشیم هداد  رارق  نانآ  رایتخا  رد  هیهت و  يدعب  جح  رد  نویناحور 

هثعب رتفد  ياضعا  یهیجوت  هسلج 

هراشا اب  يرهش  ير  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  هسلج  نیا  رد  دش . رازگرب  هثعب  رتفد  ياضعا  یهیجوت  هسلج  نینچمه  هبنـشکی ، زورما  حبص 
تشاد و رذح  رب  نآ  زا  ار  نارضاح  تفگ و  نخس  ناطیش  سفن و  تالیوست  ياهراپ  زا  « 1 « » ًالامعأ نیرسخألاب  مکئّبُنن  له   » هفیرش هیآ  هب 
هثعب و رتفد  هب  ياهنوگ  هب  اهراک  همه  جح  مسوم  رد  راک ؛ مجح  ینیگنس  فلا ) دراد : یگژیو  هس  هدش  هدرپس  هثعب  هب  هک  ییاهراک  دوزفا :

بیـسآ راچد  ام  راک  تلفغ ، نیرتمک  اـب  هک  ياهنوگ  هب  راـک ؛ تیـساّسح  تفارظ و  ب ) ددرگیمرب . هثعب   442 ص : جح 25 ، نارازگراک 
ریاس هب  شخب  نیا  فعـض  هک  يروط  هب  اهـشخب ؛ ریاس  رب  شخب  نیا  يراذـگرثا  ج ) ناعجارم . دارفا و  اـب  دروخرب  هوحن  رد  یتح  دوشیم 
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هناـخ و بحاـص  هب  هجوت  . 1 داد : رارق  دـیکأت  دروم  ار  اهنآ  تیاعر  هراشا و  لـیذ  تاـکن  هب  سپـس  ناـشیا  دـنکیم . تیارـس  مه  اهـشخب 
رّونم حور  دـیدرت  نودـب  دراد ، فارـشا  ملاـع  نیا  هب  خزرب  ملاـع  رد  یناـّبر  ياـملع  حور  یتـقو  زیچره . زا  شیب  هناـخ  بحاـص  هداتـسرف 

هب یمالسا  قالخا  بدا و  تیاعر  . 3 ندرکن . يراک  هنارسدوخ  و  يراک ، ِطابضنا  مظن و  تیاعر  . 2 تسام . رظان  رضاح و  لوسر  ترضح 
ام تالیکشت  اریز  یتظافح ؛ لئاسم  رد  يرایشه  تیاهن  . 5 لته . رد  دنچره  تقو ، لّوا  زامن  . 4 هثعب . نانامهم  ناعجارم و  صوصخ  هب  همه 

زیهرپ راتساوخ  هعصعص ، زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تدایع  يارجام  هب  هراشا  اب  نایاپ  رد  يو  تساهروشک . همه  یـسوساج  عمط  دروم 
«. دنشاب راکرپ  عّقوت و  مک  جرخ ، مک  دیاب  یمالسا  ماظن  نارازگراک  : » تفگ دش و  لمع  تافآ  زا 

جح نیسرزابرس  ییامهدرگ 

تایآ هب  هراشا  اب  يرهـش  ير  ياقآ  هسلج  نیا  رد  دـش . رازگرب  ترایز  جـح و  نامتخاس  رد  لاسما  جـح  نیـسرزابرس  هسلج  زورما  رـصع 
لامـشلا نعو  نیمیلا  نع  نایّقلتملا  یّقلتی  ذإ  دـیرولا * لبح  نم  هیلإ  برقا  نحنو  هسفن  هب  سوسوتاـم  ملعنو  ناـسنإلا  اـنقلخ  دـقلو   » همیرک

نیمه هژیو  تراظن  شخب  ینآرق  مایپ  تسا و  يروحم  نآرق  لاسما  جح  یگژیو  تفگ : « 1 « » دیتع بیقر  هیدل  ّالإ  لوق  نم  ظفلی  ام  دیعق *
مایپ  443 ص : جـح 25 ، تسا . لمأت  لـباق  نآرق  ناوریپ  اـم  يارب  یـسرزاب  ياـهیگژیو  راـثآ و  تاـکرب و  دـش . توـالت  هک  تسا  یتاـیآ 

رب همادا  رد  ناشیا  درادن . دیتع  بیقر و  هتـشرف  هب  يزاین  تسا و  علطم  لاعتم  دـنوادخ  هنرگو  تسا  تراظن  ترورـض  تایآ  نیا  یتیریدـم 
. دنتـسه ام  بقارم  مه  قح  نارومأم  مینارگید  بقارم  ام  رگا  میراد ، بقارم  مه  ام  دوخ  . 1 دندرک : دـیکأت  عوضوم  هتکن و  هدزاود  تیاعر 

دیاب ام  مینک . دروخرب  نآ  اـب  لکـشم  عوقو  زا  سپ  هکنیا  هن  دـنک ، يریگولج  تالکـشم  زورب  زا  هک  تسا  ییاـهزمر  زار و  فشک  رنه  . 2
زورب ببـس  هتـشذگ  ياهلاس  ار  هچنآ  مینیبب و  كرادـت  ار  ییاهراک  زاس و  روظنم  نیا  يارب  مینک و  عفترم  ییاسانـش و  ار  لکـشم  لـماوع 

كرادـت يراک  زاس و  اـههنیمز  همه  رد  تالکـشم  مجح  دروآرب  تالکـشم و  ندرک  يراـمآ  يارب  دـیاب  . 3 میسانشب . ًاقیقد  هدش  لکـشم 
ترایز تسا و  راک  ام  فده  . 4 هباشون . ندیسر  رید  دننام  دش  لضعم  هب  لیدبت  هداتفا  اپ  شیپ  زیر و  تالکشم  یخرب  هتشذگ  لاس  مینیبب .
یصخش داهتجا  مدع  هثعب و  ياهتـسایس  اب  لماک  یگنهامه  یلمع و  قابطنا  . 5 تسین . ترایز  زا  رتمک  نآ  باوث  هک  تسا  راـک  زا  یعباـت 

هب دوش  فالتخا  هیام  دیابن  یـسایس  قیالـس  تسا و  یمالـسا  تّما  تدـحو  یّلجت  جـح  فالتخا . شنت و  زا  زیهرپ  . 6 یتالیکـشت . راک  رد 
هک نانچنآ  تایعقاو  ساـکعنا  . 7 تسا . يربهر  ماقم  ماما و  هاگدـید  اـم  راـک  كـالم  يروهمج  تساـیر  تاـباختنا  هناتـسآ  رد  صوصخ 
رب تراظن  . 9 دسرب . جـح  نامزاس  هثعب و  هب  هکنیا  زا  لبق  روما  قتف  قتر و  اهـشرازگ و  قیقد  عیرـس و  لاقتنا  . 8 رتشیب . هن  رتـمک و  هن  تسه 
رد یفعـض  رگا  درادـن و  یعنام  تسادـج  یناحور  رب  رظان  هک  لاح  نیع  رد  ناوراک . راـک  رد  لـالتخا  داـجیا  نودـب  ناوراـک ، روما  همه 

گرزب يالـضف  زا  نانآ  زا  يرایـسب  اریز  وا ؛ راک  رد  تلاخد  مدـع  ناوراک و  یناحور  نأش  تیاـعر  . 10 دیهد . شرازگ  دـیدید  یناحور 
يارب ار  روحم  هدجه   444 ص : جح 25 ، ام  هک  هراب ، نیا  رد  امـش  کمک  لاسما و  ّجح  يروحم  نآرق  صوصخ  رد  شالت  . 11 دناهزوح .

. تبرق دصق  تیاعر  جح و  زا  رتنوزفا  يریگهرهب  يارب  شالت  . 12 میاهدید . كرادت  ینآرق  جح 

يربهر مظعم  ماقم  اب  تاقالم 

هک رادـید  نیا  رد  دـندرک . رادـید  بالقنا  مظعم  ربهر  اب  جـح  ياـهناوراک  ناریدـم  نویناـحور و  زورما  رهظ  زا  شیپ   83 / 9 هبنشود 30 /
یتصرف ار  جح  بالقنا  مظعم  ربهر  دنتشاد ، روضح  ترایز  جح و  نامزاس  سیئر  زین  یمالسا و  داشرا  گنهرف و  ریزو  هیقف ، یلو  هدنیامن 

نیا رد  نمشد  فادها  ندرک  یثنخ  یمالسا و  تما  داحتا  هب  هجوت  جح ، يونعم  ياضف  زا  رتشیب  هچره  يریگهرهب  رب  دنتـسناد و  ییانثتـسا 
ِزیزع نارهاوخ  ناردارب و  هب  ًالوا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تسا : نینچ  ناشیا  تاـنایب  حورـشم  دـندرک . دـیکأت  نیکرـشم  زا  تئارب  هنیمز و 

ار امـش  شالت  هک  مینکیم  تلأسم  میلع  رکاش  دنوادخ  زا  مینکیم و  ضرع  دمآ  شوخ  یمدرم  یهلا و  میظع  تکرح  نیا  راکردناتسد 
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ییانثتـسا جـح ، تصرف  دـنک . تیاـنع  نارئاز  امـش و  هب  ار  جـح  رتـهب  هچره  يرازگرب  نوزفازور  قیفوت  دـهد و  رارق  باوث  دروم  لوبقم و 
یتسه تقیقح  یتسه و  حور  هک  لاعتم - يادـخ  زا  تلفغ  رثا  رب  اـهناسنا  دنتـسه . ناـسنا  ِنتـشیوخ  یباـیزاب  تصرف  تاداـبع ، همه  تسا .
اهناسنا تسا . نیا  تیرـشب  گرزب  درد  زورما  مهـسفنا .» مهاسناف  هّللا  اوسن  « ؛ دنوشیم لفاغ  ناشتقیقح  زا  ناشلد و  زا  ناشدوخ ، زا  تسا -

رپ خرچ و  نایم  رد  ناسنا  تقلخ  فادـها  ناسنا و  تقیقح  ناسنا ، ياـهزاین  دـناهدش . لـفاغ  مه  ناـشدوخ  زا  لاـعتم ، يادـخ  زا  تلفغ  اـب 
لد دوخ و  زاین  دوخ و  تقیقح  دوخ و  هب  ادـخ ، هب  هجوت  هیاس  رد  و  ادـخ ، هب  ار  ناسنا  هچنآ  تسا . هتفر  دای  زا  یلکب  يداـم  ياههاگتـسد 
زا ناکم ، ظاحل  زا  نامز ، ظاحل  زا  نوچ  تساهتدابع ؛ نیرترب  تهج  نیا  زا  جـح  و  تسا . عرـضت  تداـبع و  اـعد و  دـنکیم ، هجوتم  دوخ 

مـسارم هکم و  رهـش  اذل  تسا . ییانثتـسا  تدابع  کی  تسا ، هدش  هتـشاذگ  کسان  یجاح و  رایتخا  رد  جح  رد  هک  یتاکرح  یلاوت  ظاحل 
نآ رد  یهلا ، دای  رد  ندـش  قرغ  اب  عرـضت و  اب  هجوت ، اب  عوضخ ، اب  ناـسنا ، تسا . ناـسنا   445 ص : جح 25 ، تینما  يارب  ياهلیـسو  جح ،

ياههزیگنا يدام و  ياهتردـق  هک  یمنهج  تسا . ناسنا  زاین  نیرتگرزب  نیا  دـنکیم ؛ تینما  ساـسحا  دوخ  لد  رد  میظع ، بیجع و  ِمسارم 
نامز نآ  ناکم و  نآ  رد  ار  تشهب  مالـس  دَرب و  جح ، هب  ندرب  هانپ  اب  دـناوتیم  ناسنا  دـناهدروآ . دوجو  هب  ناسنا  شوح  لوح و  رد  يدام 

. دننکیم گنرمک  ییایند  رما  هب  نتخادرپ  هلیـسو  ار  جح  کسانم  جح و  مایا  جـح و  مسارم  هک  یناسک  دـنلفاغ  هچ  دروایب . دوجو  هب  دوخ 
مه یبدا  تسا ، جح  تروص  هدنهد  لیکـشت  هک  یلامعا  جـح و  کسانم  زا  ریغ  دروآ . اج  هب  بادآ  اب  روضح و  اب  هجوت ، اب  دـیاب  ار  جـح 

عوضخ و جح ، بدا  دننامیم . لفاغ  نآ  تقیقح  حور و  زا  اما  دـنروآیم ، اج  هب  ار  تروص  نیا  یـضعب  تسا . جـح  حور  هک  دراد  دوجو 
تـسا یهلا  نما  هحاس  هب  ندرب  هانپ  جـح ، بدا  تسا . تانآ  همه  رد  راگدرورپ  لباقم  رد  روضح  ساسحا  جـح ، بدا  تسا . هجوت  رکذ و 

نآ دراو  تخانش و  ار  تشهب  نیا  دیاب  تسا . هدرک  مهارف  ار  نآ  راگدرورپ ، سدقم  تاذ  هب  لسوت  لیذ  هب  نیکـسمتم  نینمؤم و  يارب  هک 
لادج قوسف و  ناردارب و  اب  ندرک  اوعد  نینمؤم ، اب  ندرک  تنوشخ  تسارادم . تملاسم و  جح ، بدا  دیمهف . دیاب  روط  نیا  ار  جـح  دـش ؛

یگدنز نارود  همه  يارب  نآ  زا  نتفرگ  هشوت  ندرک و  يرادربهرهب  جح و  يانعم  تقیقح  رد  نتفر  ورف  جـح ، بدا  تسا . عونمم  جـح  رد 
جح رد  طقف  یمالـسا ، بوعـش  یمالـسا و  ياهتلم  نیب  تدحو  داجیا  تصرف  تسا . تدـحو  تبحم و  داجیا  يردارب و  جـح ، بدا  تسا .

فاوط و قشع  هب  یهلا ، رکذ  قشع  هب  ربـمغیپ ، دـقرم  قشع  هب  هبعک ، قـشع  هب  همه  ملاـع ، طاـقن  اـصقا  زا  ناـسنا  همه  نیا  دوـشیم . مهارف 
مالـسا يایند  رد  اکیرما  رابکتـسا و  یـساسا  فادها  زا  یکی  زورما  تسا . منتغم  يردارب  ِتصرف  نیا  دناهدناسر ؛ اج  نآ  هب  ار  دوخ  یعس ،

هب ایند  رد  رامعتـسا  ناگدرورپتـسد  دـینیبیم  تسا . ینـس  هعیـش و  نیب  فالتخا  داجیا  مه  هلیـسو  نیرتهب  فالتخا ؛ داجیا  زا  تسا  ترابع 
يدامتم ياهلاس  دننکارپیم . یقافن  رذب  هچ  ناشدوخ  لایخ  هب  دننکیم و  ییاهیـشاپمس  هچ  دـننزیم ، ییاهفرح  هچ  قارع  لئاسم  تبـسانم 

ات تساهنآ  يارب  یبوخ  تصرف  جح ، رد  دننکیم . ار  راک  نیا  یبرغ  هاوخنوزف  ياهتردـق  ِبلط  تردـق  تسد  رامعتـسا و  تسد  هک  تسا 
دننک راداو  ار  نیا  دنک ، تناها  نیا  ِتاسدقم  هب  دننک  راداو  ار  نآ  دننک ؛ ینابصع   446 ص : جح 25 ، هعیش  زا  ار  ینس  و  ینس ، زا  ار  هعیش 

رایشوه دیاب  اهنادیم  همه  رد  لاس و  نارود  همه  رد  تسین ؛ مه  جح  صوصخم  دوب ؛ رایشوه  دیاب  دنک . تناها  وا  ِتابوبحم  تاسدقم و  هب 
رگیدمه اب  گنج  رد  هک  یناسک  لثم  دننیشنب - مه  يوربور  اهنرق  تشذگ  زا  دعب  تساکیرما . یعقاو  بوبحم  ینـس ، هعیـش و  گنج  دوب .

هک درادـن  يدـُعب  چـیه  دـنک . بس  ار  نیا  وا  دـنک ، بس  ار  وا  نیا  دـننزب ؛ فرح  رگیدـکی  هب  تبـسن  هنیک  ُرپ  ياهلد  اـب  دـنوشیم - وربور 
دیاب امـش  دـننک ؛ داـجیا  ار  فـالتخا  نیا  هکنیا  يارب  دـننک ، ریجا  ار  یناـسک  جـح  مسارم  رد  ساـسح ، رایـسب  ِراـگزور  نیا  رد  صوصخب 

دننادب دنشاب ؛ هجوتم  هیضق ، نیا  هب  تبسن  مامت  تیلوؤسم  ساسحا  اب  دیاب  اهناوراک  مرتحم  نویناحور  دنشاب ؛ رایشوه  مدرم  دیشاب ؛ رایشوه 
نمشد يارب  دنک و  عافد  نمشد  هشقن  زا  دنکیم ، عافد  تقیقح  زا  هک  نیا  لایخ  هب  ناسنا  هک  تسا  یگرزب  تلفغ  دهاوخیم . هچ  نمـشد 

، امـش هیلع  تسا  نکمم  مه  ار  بصعتم  ِیحطـس  ِماوع  ياهدع  دننکیم ؛ ار  راک  نیا  دنوشیم و  رودزم  دنریگیم ، لوپ  نارگید  دنک . راک 
ار نیمه  اهنآ  دناهدیسر ؛ ناشدوخ  فده  هب  کشالب  دنوش ، هجاوم  یلباقتم  لمع  اب  رگا  دننک . کیرحت  ناتتاسدقم  هیلع  ناتدیاقع و  هیلع 

تـسا نیا  یکی  جح ، رد  یلامتحا  ياهتلفغ  هلمج  زا  دننک . تحار  ار  ناشدوخ  لایخ  ات  دننک  زیوالگ  مه  اب  ار  ام  دنهاوخیم  دـنهاوخیم ؛
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ای مارحلادجـسم  رطعم  ياـضف  رد  روـضح  ياـج  هـب  یبحتـسم ، فاوـط  ياـج  هـب  تعاـمج ، ياـهزامن  رد  تکرـش  ياـج  هـب  یناـسک  هـک 
ياهقرب قرز و  غارـس  دراد - دوجو  لحم  ود  نیا  رد  تارطاخ  همه  نیا  تثعب ، یحو و  نارود  مالـسا و  راـختفا  نارود  زا  هک  یبنلادجـسم 

بیج دـننک ؛ ُرپ  ار  نیملـسم  عفانم  هب  تبـسن  یلاـباال  هناـگیب  ياـهتلود  بیج  هک  نیا  يارب  دـنورب ، اـههزاغم  اـهرازاب و  چوپ و  شزرا و  یب 
يدرگرازاـب و هـب  تعاـمج ، زاـمن  رد  تکرــش  ياـج  هـب  دـننک . ُرپ  ناـشیلم  تورث  اـب  یناریا و  لوـپ  اـب  ار  اـهنآ  ِراد  هیامرــس  رگراـک و 
ای مارحلادجـسم  رد  هوکـشاب  ِتیعمج  هک  یماگنه  دونـشب  یتقو  دوشیم  فسأـتم  ناـسنا  دـننک . اـشامت  ار  ساـنجا  دـنورب و  يدرگناـکد 

؛ دنورب اهرازاب  غارـس  نز - ای  درم  ای  یناریا - ِیجاح  يدودعم  دادعت  دنباتـشیم ، تعامج  هماقا  هب  ای  دـنتعامج  هماقا  لوغـشم  یبنلادجـسم 
، دننک  447 ص : جح 25 ، ادیپ  دنناوتیم  اج  نآ  زا  رتهب  رتنازرا و  یهاگ  ناشدوخ  رهش  رد  هک  ار  یـسانجا  دنریگب و  لغب  ریز  ار  اههسیک 

هریخذ ناتدوخ  رد  امـش  هک  تسا  یتیونعم  تاغوس ، تسا . رتمهم  رتدیفم و  رتهب و  نیا  نوملعت ؛» متنک  نا  مکل  ریخ  مکلذ  . » دنیایب دنریگب 
هرهچ و دندرگیمرب ، جح  زا  یتقو  هک  ار  یناسک  میاهدید  ام  دـیروآیم . ناتدوخ  اب  هک  تسا  یتایحور  قالخا و  دـیروآیم ؛ دـینکیم و 

نیا تسا . یعقاو  تاغوس  نیا  تسا ؛ بوخ  نیا  دـهدیم ؛ رارق  ریثأت  تحت  دـنکیم و  هظعوم  ار  ناسنا  اهنآ  نطاب  رهاظ و  مالک و  راـتفر و 
فجن و رد  زورید  هک  ییایاضق  تسا ؛ نایرج  ثودـح و  لاح  رد  قارع - ام - هیاـسمه  روشک  رد  یخلت  ثداوح  مینک : ضرع  مه  ار  هتکن 

يرتگرزب لئاسم  تالکـشم و  هب  ار  ناسنا  دیاب  اهنیا  رتشیب - دادعت  ندش  یمخز  رفن و  اههد  ندش  هتـشک  بمب و  راجفنا  دـش - عقاو  البرک 
یمالـسا تما  اـی  تسین : جراـخ  لاـح  ود  زا  تسا . راـک  لاـح  رد  میاد  مالـسا  ياـیند  نوماریپ  رابکتـسا  تسد  هک  تسادـیپ  دـنک . هجوتم 

رگا دنکب . تسناوت  دهاوخن  یطلغ  چـیه  رابکتـسا  دوشب ، مه  تسد  هد  تسد ، نیا  رگا  تروص  نیا  رد  درک ؛ دـهاوخ  دروخرب  هنارایـشوه 
ثداوح نیا  تفرگ . دهاوخ  رارق  دیدهت  دروم  تدشب  یمالـسا  تما  هدـنیآ  ام و  تشونرـس  تقو  نآ  مینک ، دروخرب  ایاضق  نیا  اب  هنالفاغ 

اهنیا تساهنیا ؛ زا  رتالاب  اما  دوب ؛ موکحم  دوب ، مه  یتسیرورت  هثداح  کی  ًافرـص  رگا  دوشیم ، یهتنم  اـهناسنا  ناـج  يدوباـن  هب  هک  نینوخ 
هک دـننک  غاد  ار  فالتخا  هعیاش و  تمهت و  رازاب  نانچ  نآ  دـننک و  لوغـشم  ناـنچ  نآ  تاـباختنا ، هناتـسآ  رد  ار  قارع  مدرم  دـنهاوخیم 

لیئارسا و یسوساج  ياههاگتسد  تسد  ثداوح ، نیا  رس  تشپ  هک  مراد  نانیمطا  نم  دنیابرب . اهنآ  تسد  زا  ار  تاباختنا  ییانثتسا  تصرف 
راک نیا  هب  ار  اهنآ  اوغا و  ار  لفاغ  بصعتم و  مدآ  رفن  دنچ  مریگ  ای  دنداد ، ماجنا  ار  راک  نیا  هرشابملاب  اهنآ  دوخ  ای  تسا ؛ راک  رد  اکیرما 

دنهاوخیم ناربکتـسم ، ِيرابکتـسا  لیم  مغر  یلع  يداـمتم و  ياـهلاس  زا  دـعب  قارع  مدرم  تساـهنآ . هب  قلعتم  هشقن  نکیل  دـندرک ؛ راداو 
تاباختنا ِنطاب  اما  دشاب ، تاباختنا  ِتروص  دـنهاوخیم  دـنهاوخیمن ؛ ار  نیا  نارگلاغـشا  اما  دـننک ؛ باختنا  دـنهد و  صیخـشت  ناشدوخ 

اج نآ  دنتـسه ، ناشدوخ  نامرف  هب  شوگ  رودزم و  هک  ار  يدارفا  دـیاین ؛ راک  يور  یـسک  مدرم ، دامتعا  هب  مدرم و  يارب  مدرم ، زا  دـشابن ؛
تـسد قارع  هک  دنـشاب - سیلگنا  اکیرما و  لماوع  هیـضق  نطاـب  اـما  تسا ، یمدرم  تموکح  کـی  هک  دـشاب  نیا  هیـضق  رهاـظ  دـنراذگب .

تما قارع و  تلم  دنک ؛ رایـشه   448 ص : جح 25 ، یلیخ  ار  ام  دـیاب  نیا  دـننک . نیمأت  ار  اهنآ  عفانم  و  دـننکیم - هرادا  ار  نآ  تساهنآ و 
هنایمرواخ ِییاکیرما  حرط  دراد . دوجو  ینوگانوگ  ياهلکـش  هب  مالـسا  ياـیند  ياـج  همه  رد  اـیاضق  نیا  دـنک . رایـشه  یلیخ  ار  یمالـسا 

هدـعم ِیندـشن  ُرپ  منهج  رد  نتخیر  هقطنم و  نیا  رد  دوجوم  عفاـنم  همه  ندرک  هساـک  کـی  حرط ، نیا  عقاورد  تساـهنآ . زا  یکی  گرزب ،
تردـق لابند  دـنهاوخیم ؛ ار  قلطم  هطلـس  دنتـسین ؛ عناق  دـنراد ، نالا  هک  یطلـست  ذوفن و  هب  اهنآ  تسا . ییاکیرما  رابکتـسا  بلط  تردـق 

. تسا یمهم  ساـسح و  رایـسب  هطقن  تسا و  یناـسنا  یعیبط و  ياـهتورث  زا  راشرـس  هک  هقطنم  نیا  رب  هلمج  زا  دنتـسه ؛ اـیند  همه  رب  هقلطم 
رابکتسا زا  تئارب  مالعا  اههنیمز و  نیا  رد  يرگنشور  يارب  ار  جح  تصرف  دنشاب . رایشوه  دیاب  مه  اهتلود  دنشاب ؛ رایشوه  دیاب  یلیخ  اهتلم 

تکرح طاشن و  هلیسو  دیاب  مالسا  يایند  يارب  اهنیا  تسا . هجاوم  ییایاضق  هچ  اب  هک  دنادب  دیاب  مالسا  يایند  داد . تسد  زا  دیابن  اکیرما  و 
تـشم درک ؛ يراک  دوشیمن  دنکیم و  ادـیپ  طلـست  رابکتـسا  درادـن ؛ ياهدـیاف  رگید  هک  دوشیم  دومناو  روط  نیا  اهنآ  ِتاغیلبت  رد  دوش .

دهاوخب و هک  ییاج  نآ  تسا ؛ دنمناوت  هدنز و  دوجوم  کی  یمالسا  تما  هک  تسا  نیا  هیضق  عقاو  تسین . نیا  هیضق  عقاو  شفرد . تسا و 
میهاوخیم لاعتم  دنوادخ  زا  دننکب . دنناوتیمن  وا  هیلع  يراک  يریبدت و  چیه  اکیرما ، زا  رتالاب  هن  اکیرما و  تردق  هن  دـنک ، مادـقا  هدارا و 
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. دهد قیفوت  جح  فلتخم  ياههدر  نوگانوگ  نالوؤسم  ناراکردـناتسد و  اهناوراک و  مرتحم  نویناحور  هب  دـنک و  دـییأت  قفوم و  ار  همه 
نآرق لاوحا ، همه  رد  تسا . ناناملـسم  تیقفوم  دیلک  نآرق  تسا . یگرزب  رایـسب  هدژم  تسا ، نآرق  تاغیلبت ، روحم  دندرک  هراشا  هک  نیا 
نیمرح رد  دجاسم ، رد  نآرق ، نایلات  ءارق و  تسا . جح  راک ، نیا  يارب  لاوحا  نیرتهب  و  دریگب ؛ رارق  شالت  تکرح و  تاغیلبت ، روحم  دیاب 

ار ناریا  تلم  مامتها  اًلمع  دنناسرب و  مدرم  شوگ  هب  ار  تایآ  دننک و  توالت  دوشیم ، مهارف  هنیمز  هک  ياهطقن  ره  رد  هثعب و  رد  نیفیرش ،
رد هتاکربو  هللا  ۀـمحرو  مکیلع  مالّـسلاو  دـنک . ادـیپ  همادا  تاغیلبت  نیا  مه  لاس  لوط  رد  هّللاءاشنا  دـنهد و  ناـشن  اـیند  مدرم  هب  نآرق ، هب 

یغیلبت و ياهتیلاعف  رد  نآرق  نتفرگ  رارق  روحم  هب  ینانخس ، رد  يرهـش  ير  يدمحم  دمحم  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  رادید  نیا  يادتبا 
نارئاز و شیپ  زا  شیب  نداد  هجوت  جح  يونعم  رفس  رد  مادقا  نیا  زا  فده   » 449 ص : جح 25 ، تفگ : درک و  هراشا  لاسما  جح  یگنهرف 

روحم ناونع  هب  تیودهم  ثحب  زا  ناناملسم  ریگمشچ  لابقتسا  هب  هراشا  اب  يو  تسا .» جح  نآرق و  نطاب  هب  فلتخم  ياهروشک  ناناملسم 
جح یعقاو  نطاب  اب  یمالسا  تما  ندرک  انشآ  جح ، نارازگراک  هثعب و  شالت  مامت  : » دوزفا هتشذگ ، لاس  جح  یغیلبت  یگنهرف و  ياهتیلاعف 
هناخ هب  رئاز  رازه  لاسما 96  : » تفگ جح  ییارجا  تامادقا  زا  یـشرازگ  رد  ترایز  جـح و  نامزاس  سیئر  یناهرز  ياقآ  نینچمه  تسا .»
يارب هتفرگ  ماجنا  تامادقا  هب  هراشا  اب  يو  دـناهدش .» فرـشم  هرمع  هب  يراج  لاس  رد  رفن  رازه  نینچمه 500  دش ، دنهاوخ  فرـشم  ادخ 

اب جـح  نایـضاقتم  ياههدرپس  زا  يدـنمهرهب  هب  هجوت  اب  نینچمه  لاسما  : » دوزفا نارئاز ، مازعا  ات  عتمت  جـح  مان  تبث  ینامز  هلـصاف  شهاک 
«. تسا هتفای  شهاک  هتشذگ  لاس  هب  تبسن  دصرد  ات 30  عتمت 15  جح  هنیزه  هبراضم ، لصا  تیاعر 

جح نویناحور  شیامه 

رد دش . رازگرب  ير  رهش  رد  مالسلا  هیلع  میظعلادبع  ترضح  سدقم  ناتسآ  رد  جح  ياهناوراک  نویناحور  شیامه  هبنـشود  زورما  رـصع 
نخـس زاغآ  رد  يرهـش  ير  ياقآ  دندرک . ینارنخـس  برع  رکـسع و  یـضاق  یناهرز ، يرهـشير ، نایاقآ : تارـضح  بیترت  هب  هسلج  نیا 

يدـنموربآ لکـش  هب  جـح  ات  میهد  مه  تسد  هب  تسد  دـیاب  همه  : » دـنتفگ جـح  يرازگرب  تیلوؤسم  تمظع  ینیگنـس و  هب  هراشا  اب  دوخ 
ياههمانرب دوزفا : درک و  هراشا  نآرق  هب  ینیمخ  ماما  ترـضح  دـیدش  تیانع  لاسما و  جـح  يروحم  نآرق  هب  سپـس  ناـشیا  دوش » رازگرب 

اب هک  ماهتفایرد  هبرجت  هب  نم  دسریم . امـش  عالطا  هب  هک  دوشیم  هصالخ  روحم  هدجه  رد  لاسما ، جـح  يروحم  نآرق  صوصخ  رد  هثعب 
رکذ اب  سپس  يرهـشير  ياقآ  میبایب . نآرق  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نانخـس  زا  يرایـسب  هشیر  میناوتیم  ثیداحا  نآرق و  رد  لمأت 

تمدخ يارب  ار  دوخ  هراومه  . 1 دندش : رکذتم  اهناوراک  نویناحور  هب  ار  ییارجا  هیـصوت  هتکن و  دـنچ  ثیداحا ، تسد  نیا  زا  ییاههنومن 
یفطاع یصخش و  طابترا  يرارقرب  . 2 450 ص : جح 25 ، دوشیم . تداع  هفرح و  لغـش و  جح ، هنرگو  دینک ، يزاسزاب  جح ، فادـها  هب 

زا سابل  ندوب  فیظن  بترم و  ییور و  شوخ  . 3 تسامش . نخس  زا  رئاز  يریگهرهب  هنیمز  ینارنخـس و  زا  شیب  شرثا  نارئاز  کت  کت  اب 
گرزب عبط و  تعانم  اب  هارمه  سمخ  تخادرپ  هب  هیصوت  عوضوم  . 5 دیشاب . تیناحور  سابل  اب  هراومه  . 4 تسا . ۀیاعرلا  مزال  بادآ  ّمها 

رد درک و  ینارنخس  یناهرز  ياقآ  سپس  دینکن . نییعت  دیلقت  عجرم  مدرم  يارب  دییوگب و  ار  یعرش  لئاسم  طقف  امش  . 6 دشاب . مأوت  یشنم 
ینابرق ماد  ندش  نارگ  راب ، نیلوا  يارب  هنیدم  رد  یناریا  ياهامیپاوه  دورف  هلمج : زا  داد  حیضوت  ًاحورشم  لاسما  جح  یئارجا  لئاسم  هنیمز 

زا هدافتـسا  دادـما ، هتیمک  تمه  هب  نانبل  هب  هتـشذگ  لاـس  یناـبرق  زا  لاـسرا 40 % ناـموت ،) رازه  دودح 106  دنفـسوگ  ره   ) ناتـسبرع رد 
ام فیاظو  زا  یکی  تفگ : دش و  راتـساوخ  ار  تنـس  لها  نابـصعتم  کیرحت  زا  زیهرپ  نایاپ  رد  ناشیا  يزپشآ . يارب  دـیدج  ياههاگتـسد 

یتشک کی  نیـشنرس  همه  لیمک و  ياعد  قفاوم  ام  : » تفگیم ام  هب  هتـشذگ  لاـس  هنیدـم  ریما  تسا . هتـساوخان  تاـکیرحت  زا  يریگولج 
رفن  600 دودح 000 / لاس 83  رد  تفگ : تخادرپ و  نخس  داریا  هب  رکسع  یـضاق  مالـسالا  ۀجح  هاگنآ  مینابـصعتم .» نارگن  یلو  میتسه ؛

دنمهرهب هرمع  جـح و  یگنهرف  ریثأـت  زا  رفن  نوـیلیم   2 کیدزن 5 / مینادـب  رفن  راـهچ  ار  کـی  ره  هداوناـخ  رگا  هک  دـناهرمع ، جـح و  رئاز 
تابجاو % 80 دناهدرک ؛ لالحتسا  مدرم  % 92 / 6 اهیجنـسرظن : ساسا  رب  تفگ : درک و  هراشا  اهیجنـسرظن  هجیتن  هب  سپـس  ناشیا  دنوشیم .
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راک مادـک  دناهتـشاد . رفـس  زا  شیپ  هبوت  % 75 دـندرک ؛ حیحـصت  ار  دوخ  زاـمن  % 80 دناهدرک ؛ تیـصو  % 80 دـناهدرک ؛ ادا  ار  دوخ  یلاـم 
، اـهناوراک رد  یگنهرف  ياروش  لیکـشت  موزل  هب  سپـس  يو  دراد ؟ يریثأـت  نینچ  داـهن  مادـک  نیرفآ و  لّوحت  هعماـج  رد  ردـقنیا  یگنهرف 

لاسما امیـس  ادص و  قفاوت ، قبط  : » تفگ درک و  هراشا  لاسما  جح  يروحم  نآرق  هب  هجوت   451 ص : جح 25 ، داشرا و  ياههورگ  لیکشت 
هعـسوت و تارمج و  یگنوگچ  حیـضوت  هب  نخـس  همتاخ  رد  رکـسع  یـضاق  ياقآ  دشاب .» هتـشاد  همانرب  جح  هنیمز  رد  هقیقد  رازه  هد  دـیاب 

. دش عقاو  هجوت  دروم  رایسب  هک  داد  یتاحیضوت  نارضاح  يارب  تخادرپ و  نآ  یعرش  لئاسم 

هثعب یگنهامه  ياروش  هسلج 

، نایربکا يزاریش ، یناطلـس  رکـسع ، یـضاق  یناهرز ، نایاقآ : تکرـش  اب   83 / 9 خّروم 16 / هبنـشود  زور  هثعب  یگنهاـمه  ياروـش  هسلج 
.1 دـش : ذاّختا  لیذ  تامیمـصت  لیکـشت و  هیقف  ّیلو  هدـنیامن  روضح  رد  یناـمز  يوضر و  هدـیمهف ، هداز ، دـنوخآ  باون ، یفیرـش ، برع ،
لاـس 1424 ّجـح  نارازگراـک  عمج  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  تاـنایب  هراـبرد  هدـش  ذـخا  تامیمـصت  صوصخ  رد  یگنهرف  هتیمک  شرازگ 

ینآرق تاقباسم  يرازگرب  ینآرق - . ثحابم  هب  رئاز  هیرشن  زا  هحفـص  کی  صاصتخا  تفرگ - : رارق  دییأت  دروم  لیذ  حرـش  هب  یـسررب و 
میهاـفم نیماـضم و  اـب  ییاـهتکارت  بصن  ددرگیم - . جرد  رئاز  هیرـشن  رد  هچنآ  اـی  دوشیم و  عیزوت  نارئاز  نیب  هک  یتاوزج  ساـسارب 

هیهت نینچمه  نآرق ، هب  هجوت  متخ و  تئارق و  ياوتحم  اـب  يروـشورب  هیهت  نارئاز - . رارقتـسا  لـحم  دّدرترپ  ياـهناکم  اـهنلاس و  رد  ینآرق 
ویدار اهحبـص  هزور  همه  هک  هچنآ  زا  یـسراف  همجرت  اب  ییاهراون  هیهت  نارئاز - . هب  نآ  يادـها  فاوط و  هیعدا  لکـش  هب  ینآرق  ياـهاعد 

نیب نآ  راشتنا  ینآرق و  ثحابم  رامـشزور  هیهت  يرهـش - . نورب  يرهـش و  نورد  ياهـسوبوتا  رد  نآ  شخپ  دراد و  نآرق  توـالت  زا  سپ 
جح تاـیآ  ریـسفت  ینآرق و  بلاـطم  هب  دوخ  ياهینارنخـس  ثحاـبم  زا  یـشخب  صاـصتخا  يارب  نویناـحور  قیوشت  نارئاز - . نویناـحور و 

ص: جح 25 ، دجسم  یبنلا و  دجـسم  نورد  رد  زین  اهناوراک و  لخاد  رد  نآرق  تئارق  تاسلج  لیکـشت  نویناحور - . روما  تنواعم  طسوت 
تاـسلج نانارنخـس  هب  نآ - . تئارق  يرادرب و  هرهب  تهج  نآرق  ندرب  هارمه  هب  نارئاز  قـیوشت  یعمج - . هتـسد  تروـص  هـب  مارحلا   452

رد حرطم و  نتم  ناونع  هب  یتشهب  دیهـش  نآرق  رد  جح  دنیوگ - . نخـس  ّجح  تایآ  نوماریپ  تاسلج  یخرب  رد  دوش  هیـصوت  هثعب  یمومع 
اب طبترم  ینآرق  ياههصق  حرط  دوش - . هداد  يزئاوج  رترب  تارفن  ناگدنرب و  هب  حرط و  ار  یتالاؤس  سپـس  دوش و  هتـشاذگ  نارئاز  رایتخا 
. - تشاد دنهاوخ  روضح  يراجلاس  عتمت  ّجح  رد  هک  نیرـسفم و ...  ءارق ، نیمجرتم ، زا  معا  ینآرق  ياههرهچ  زا  لیلجت  مسوم - . رد  ّجح 

يارب هدش  هتشون  هبعک  هدرپ  يور  هک  یتایآ  ریـسفت  حرـش و  نییبت ، گرزب - . ياهناوراک  هثعب و  لحم  رد  نآرق  اب  یبش  تاسلج  يرازگرب 
رد ار  ینآرق  ياهتیلاعف  نیرتشیب  هک  یناسک  هب  ادها  تهج  دراوم  زا  مادـکره  يارب  زیاوج  صاصتخا  اهناوراک - . نویناحور  طسوت  نارئاز 
دش رارق  دیسر و  ییاهن  بیوصت  هب  دش و  یـسررب  لاس 1426  رد  هرمع  هب  نایوجـشناد  مازعا  هوحن  همان  نییآ  . 2 دنشاب . هتشاد  ّجح  مسوم 

ياهراکهار . 3 دوش . غالبا  طبر  يذ  يدابم  اههاگشناد و  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  داهن  لوؤسم  هب  ترایز  جح و  نامزاس  تسایر  هلیسو  هب 
هب ياهسلج  تقو  عرـسا  رد  دـش  رارق  یـسررب و  یناریا  رداچ  صوصخرد  هدـش  هئارا  حرط  هرمع و  ّجـح و  رد  ناوناب  باـجح  عضو  دوبهب 

ياروش رد  ییاهن  يریگمیمصت  يارب  یبسانم  داهنشیپ  وگلا و  رازگرب و  طبريذ  ناسانشراک  روضح  اب  شهوژپ  شزومآ و  تنواعم  تّمه 
رد عوضوم  یناهرز  ياقآ  بانج  روضح  اب  دـش : رارق  یـسررب و  ًاددـجم  میهاربا  هار  ناگدـنیوپ  شیامه  حرط  . 4 دوش . هئارا  يزیرهماـنرب 
رد . 5 453 ص : جـح 25 ، دوش . هئارا  يداهنـشیپ  ّجـح  نارازگراـک  تامدـخ  زا  ینادردـق  یگنوـگچ  هراـبرد  یـسررب و  یگنهرف  هتیمک 

، اهناتـسا رد  نویناحور  روما  یگدنیامن  فیاظو  رد  يرگنزاب  نمـض  دـش : رارق  اهناتـسا ، رد  نویناحور  روما  یگدـنیامن  فیاظو  صوصخ 
رد هیقف  ّیلو  یگدنیامن  هزوح  فلتخم  ياهتنواعم  ترایز و  ّجح و  نامزاس  ياههمانرب  هیلک  زا  اهناتـسا  ناگدـنیامن  هک  دوش  ذاختا  یبیترت 
هب يراج  لاس  قفوم  نانارنخـس  زا  هدافتـسا  اب  ّجح  مسوم  زا  سپ  قح  هب  یـصاوت  تاسلج  . 6 دنوش . علطم  اهناتـسا  رد  ترایز  ّجح و  روما 

ناوراک ناریدـم  زا  یخرب  هک  ییاـههوزج  صوصخ  رد  . 7 دوش . رازگرب  هبنـشود  ياهزور  رـصع  رهظ و  زاـمن  نیب  هقیقد  ات 20  تدم 15 
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قیرط زا  ات  دـنک  نیودـت  یبسانم  بوچراچ  وگلا و  شهوژپ  شزومآ و  تنواـعم  دـش  رارق  دـننکیم  عیزوت  هیهت و  نارئاز  ییاـمنهار  يارب 
ناوراک نیرئاز  نیب  ار  اهنآ  دوخ  هقیلـس  قوذ و  ساسا  رب  اهناوراک  ناریدم  دریگ و  رارق  ناوراک  ناریدم  رایتخا  رد  ترایز  ّجح و  نامزاس 

غالبا نانآ  هب  ترایز  ّجـح و  نامزاس  دـش  رارق  ناریا ، یترایز  تامدـخ  رتاـفد  یفنـص  نمجنا  ياهداهنـشیپ  صوصخ  رد  . 8 دننک . عیزوت 
ياهتیصخش زا  توعد  صوصخ  رد  للملا  نیب  تنواعم  داهنشیپ  . 9 تسین . یلمع  اهداهنشیپ  لاس 1384 ، هرمع  ياهتسایس  هب  هجوت  اب  دنک :

، يرتخا يریخست ، رکسع ، یضاق  نایربکا ، نایاقآ : زا  بکرم  ینویسیمک  رد  دش : رارق  حرطم و  ّجح  مسوم  رد  تکرش  يارب  مالـسا  ناهج 
: نایاقآ دـش  رارق  . 10 دـنوش . باـختنا  ّجـح  هب  توعد  يارب  فلتخم  ياـهتیلم  زا  مالـسا  ناـهج  ذوفن  يذ  ياهتیـصخش  زا  رفن  هد  رثکادـح 
تسایر و هزوح  ّلـک  ریدـم  يریـصن  تراـیز ، ّجـح و  روما  رد  هیقف  ّیلو  یگدـنیامن  هزوح  یمومع  طـباور  لوؤسم  رتفد و  نواـعم  یمیلس 

. دنیامن تکرش  هثعب  یگنهامه  ياروش  تاسلج  رد  تباث  وضع  ناونع  هب  ترایز  ّجح و  نامزاس  یمومع  طباور  لوؤسم 

جح مسوم  ياهتیلاعف  مود : باب 

هراشا

زکرم ناتـسناغفا 6 . نیرجاهم  هثعب  ّتنـس 5 . لها  دحاو  امیـس 4 . ادص و  ترایز  جـح و  روما  يربخ 3 . تاطابترا  دـحاو  رئاز 2 . هیرـشن  . 1
شهوژپ شزومآ و  تنواعم  نویناحور 10 . روما  تنواعم  ییارجا 9 . تنواعم  هثعب 8 . رتفد  رتویپماک 7 .

رئاز هیرشن  . 1

. یناریا جاـجح  اـب  يربـهر  مظعم  ماـقم  هثعب  طاـبترا  يارب  ياهلیـسو  تـسا . لاـس  ره  رد  جـح  بوـتکم  خـیرات  اـیوگ و  ناـبز  رئاز  هیرـشن 
ییاهبوچراچ تیاعر  اب  دنکیم  شالت  لاس  ره  رد  رئاز  دوشیم . يدعب  جح  يایهم  دعب  دشکیم و  سفن  لاس  رد  زور  هک 40  ياهمانزور 

. دنک میدقت  دناهدمآ  ناتسبرع  هب  یمالسا  ناریا  زا  هک  يزیزع  نارئاز  هب  ار  مزال  یبهذم  یگنهرف و  يربخ ، كاروخ  هدش ، فیرعت  لبق  زا 
نیا لوؤسم  يدابآ  فیرـش  یئاضر  دوعـسم  دـندش . باختنا  جـح  مسوم  هژیو  همانزور  نیا  رد  راک  يارب  رفن  لاس 12  ره  لثم  مه  لاـسما 

تسا ینف  دحاو  لوؤسم  يرفظم  ییالم  نسحلاوبا  دراد . هدهع  رب  ار  هیرشن  ییارجا  تیلوئسم  رادریم  یضترم  تسا . هیرشن  ریبدرس  هورگ و 
دنتـسه و راک  هب  لوغـشم  ینف  دحاو  رد  یعراز  میحر  یبارتسا و  ریما  دنکیم . تیادـه  ار  يربخ  شخب  زین  يزیررگناوت  شیورد  سابع  و 

هیریرحت رد  زین  يداوج  یلع  يدابآ و  حتف  یـسدق  رـسای  یمالغ ، دمحا  یناسارخ ، یثدحم  یفطـصم  یجرف ، یقت  دمحم  یلکوت ، بوقعی 
، دندوب شخب  نیا  رد  لماک  ًاتبسن  ياهعومجم  دندوب  لوغشم  هفیظو  ماجنا  هب  رئاز  هیرشن  رد  لاسما  هک  یعمج  دنتـسه . راک  هب  لوغـشم  نآ 
ات دـنتفرگ  راـک  هب  ار  دوخ  ناوت  ماـمت  ناریا  تاـعوبطم  هربخ  دارفا  هدـش و   458 ص : جح 25 ، هتخانـش  نارعاش  هفـسلف ، خیرات و  دـیتاسا 

طـسوت يرمق  لاـس 1425  جـح  رد  هیرـشن  یـشم  تساـهنآ . زاـین  دروم  هک  دوش  راوگرزب  نارئاز  روـضح  میدـقت  لاـسما  رئاز  رد  یبلاـطم 
ینبم يربهر  مظعم  ماقم  مایپ  زا  مهلم  روتـسد  نیا  هک  دش  صخـشم  لاسما  ياههمانرب  روحم  ناونع  هب  نآرق  نییعت و  هیقف  ّیلو  یگدـنیامن 
هرونم هنیدم  دراو  يرهش  ير  ياقآ  هک  يزور  ینعی  دش  رشتنم  يد  زور 10  رد  رئاز  هرامش  نیتسخن  دوب . لاسما  جح  رد  يروحم  نآرق  رب 

هب يراک  زور  نیرخآ  ات  هک   ) هنیدم رد  هیرـشن  ياضعا  هسلج  اب  يد  مهن  هبنـشراهچ  حبـص   8 تعاس 15 / زا  هیرـشن  راشتنا  يارب  راک  دش .
هیلع یلع  ترضح  تاجانم  هرابرد  یبلاطم  یناریا و  نارئاز  هب  هیـصوت  دنچ  لّوا  هرامـش  رد  دیدرگ . زاغآ  دشیم ) رازگرب  رمتـسم  تروص 

دش یعس  مود  هرامش  رد  دوب . تسخن  هرامش  رگید  ياهشخب  جح  هب  طوبرم  یبلاطم  ناهج و  ناریا و  زا  يرابخا  دش ، رشتنم  ادخ  اب  مالسلا 
یتامدخ هچ  دراد و  ییاهـشخب  هچ  تسیچ ، داتـس  نیا  هفیظو  هک  نیا  دوش . رارقرب  نارئاز  هنیدم و  داتـس  نیب  یلپ  هک  دوش  راک  ياهنوگ  هب 

هکم داتـس  یفرعم  يارب  يرتدـیدج  لکـش  هب  همرکم  هکم  رد  تشاد و  همادا  هنیدـم  زا  جورخ  نامز  ات  شالت  نیا  دـنکیم . هئارا  نارئاز  هب 
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زین دـشیم  رازگرب  تاعامتجا  نلاس  رد  هک  هثعب  یبهذـم  مسارم  اههمانرب و  اهینارنخـس و  اهـشیامه ، تاسلج ، هثعب ، رابخا  هئارا  دـش . لابند 
زا نآ  خیرات  هنیدم و  هب  عجار  یبلاطم  درک . ادیپ  موادت  هکم  رد  هچ  هنیدم و  رد  هچ  دنور  نیا  دوب . رئاز  تیلاعف  یلـصا  ياههخاش  زا  یکی 

نیا زا  دوصقم  دشن . شومارف  رفـس  نایاپ  ات  یخیرات  یبهذم و  یناسر  عالطا  هنیمز  رد  رئاز  فده  نیا  دوب . مود  هرامـش  تاعوضوم  رگید 
رتشیب و تفرعم  يارب  یـشالت  دندیدیم . رفـس  نیا  رد  هک  دوب  ییاههاگترایز  نکاما و  تشذگرـس  خـیرات و  اب  نارئاز  یبسن  ییانـشآ  راک 

لوؤسم اب  هبحاصم  دش . پاچ  يروحم  نآرق  نآرق و  هرابرد  نارئاز  هب  يرهـش  ير  ياقآ  ياههیـصوت  موس  هرامـش  رد  رتنیـشنلد . یترایز 
تلوهس يارب  هنیدم  داتس  هک  ییاهـسیورس  اب  هنیدم  رد   459 ص : جح 25 ، رضاح  نارئاز  ییانشآ  يارب  هنیدم  يرهـش  نورد  لقن  لمح و 

رد رمحا  لاله  ناتـسرامیب  نالوؤسم  اب  وگتفگ  روط  نیمه  هدرک و  داجیا  یبنلا  دجـسم  رد  ترایز  هنیدـم و  رهـش  رد  اـهنآ  ددرت  هینمز  رد 
دوخ دعب  ياههرامش  رد  رئاز  دوب . موس  هرامش  رگید  ياهـشخب  یجراخ  یلخاد و  رابخا  رانک  رد  هنیدم  لیمک  ياعد  زا  یـشرازگ  هنیدم و 
ییاه هیـصوت  ات  هتفرگ  یتشادهب  ياههیـصوت  زا  دزادرپب ؛ یناریا  نارئاز  ياهزاین  عفر  هب  ناوت  دح  رد  هک  دنک  لمع  ياهنوگ  هب  درک  شالت 

هب هک  نآرق  هتسجرب  نایراق  اب  هبحاصم  دشن . شومارف  زین  هیرـشن  یلک  تسایـس  ینینچ ، نیا  بلاطم  پاچ  رانک  رد  اهنآ . لاوما  ظفح  يارب 
هب هچره  رئاز  تشاد . لاسما  هرامش  تاحفص 35  رد  ياهژیو  ياج  زین  ینآرق  ياههیصوت  ینآرق و  بلاطم  ینآرق ، رابخا  دندوب ، هدمآ  جح 

لکـش لـیلد  نیا  هب  دوب و  شیازفا  هب  ور  هنیدـم  رد  هچ  هکم و  رد  هچ  نارئاز  دادـعت  دـشیم . وربور  يرتـشیب  ناـبطاخم  اـب  تفریم  رتولج 
رد جح   » ینآرق هقباسم  بلاق  رد  هک  یبلاطم  هلمج  زا  دـش  هفاضا  رئاز  هب  ياهدـش  فیرعت  دـیدج و  تاحفـص  درکیم . رییغت  دـیاب  بلاطم 

قیرـشت مایا  جح و  کسانم  يوس  هب  نارئاز  نهذ  دش  یعـس  هجحلا  يذ  هام  زاغآ  اب  جح . ییارجا  ثحابم  هلـسلس  ای  دشیم و  پاچ  نآرق »
دراو یحور  ینهذ و  یگدامآ  نیرتالاب  اـب  نارئاز  هک  دوب  نیا  شـالت  تفرگ . تروص  یفلتخم  بلاـطم  جرد  اـب  راـک  نیا  دوش و  تیادـه 
هژیو رگید  نوچمه  دـش و  پاچ  رئاز  تّمه  هب  قیرـشت » مایا  همان  هژیو   » ناونع اب  ياهمان  هژیو  بلاطم ، نیا  رانک  رد  دـنوش . هسدـقم  رعاشم 

و نیکرـشم » زا  تئارب  همان  هژیو  «، » همرکم هکم  اب  ییانـشآ  همان  هژیو  «، » هرونم هنیدـم  اب  ییانـشآ   » همان هژیو  هلمج  زا  هیرـشن  نیا  ياـههمان 
مامت 97 هجح ) يذ  6 و 7   ) قیرـشت مایا  هب  کیدزن  ياهزور  رد  تفرگ . رارق  یناریا  نارئاز  لابقتـسا  دروم  رجف » كراـبم  ههد  هماـن  هژیو  »

رئاز پاچ  قیرشت  مایا  زاغآ  اب  دوب . دوخ  دح  نیرتالاب  رد  عبطلاب  زین  هیرـشن  ناگرامـش  دنتـشاد و  روضح  همرکم  هکم  رد  یناریا  رئاز  رازه 
هنیدم و رهـش  ود  رد  نامزمه  تروص  هب  عطقم  ود  رد  رئاز  هیرـشن  دش . هتفرگ  رـس  زا  ًادّدجم  نآ ، زا  سپ  دـش و  لیطعت  زور  يارب 5  ًاتقوم 
460 ص : جـح 25 ، هجح . يذ  ات 26  ياـهزور 14  نیب  مود  هجح و  يذ  متفه  اـت  هدـعق  يذ  ياهزور 26  نیب  راب  کـی  دـش . عیزوت  هکم 

راک ات  دندش  هنیدم  یهار  هکم  زا  ناتـسبرع ) رد   ) ریدغ دیعـس  دیع  اب  نامزمه  نمهب )  9  ) هجح يذ  هعمج 18  زور  رد  رئاز  هیرـشن  ياضعا 
جح کی  هب  ندیـسر  يارب  یهار  نتفای  لابند  هب  دوخ  بلاطم  رد  لامعا  زا  شیپ  هچ  ره  رئاز  هیریرحت  دوش . لابند  هنیدـم  رد  هیرـشن  دـیلوت 

بیغرت و ندنام  یجاح  جح و  ياهدرواتـسد  ظفح  هب  ار  نارئاز  دندرکیم  یعـس  لامعا  زا  سپ  بلاطم  رد  دندوب ، لد  روضح  اب  لوبقم و 
اب ات  دـش  شالت  دراذـگیم  شهاک  هب  ور  ناتـسبرع  میقم  یناریا  نارئاز  رامـش  هجح  يذ  ینایاپ  ياهزور  رد  هک  اجنآ  زا  دـننک . ییامنهار 
مه يداصتقا  لئاسم  رد  یعون  هب  روشک  ود  نیا  رازاب  رب  ناریا  ناتـسبرع و  رد  دـیرخ  ریثأت  دـیرخ و  یتاـغوس و  هراـبرد  ییاهـشرازگ  هیهت 
زا سپ  نمهب  اب 19  ربارب  هجح  يذ  زور 28  رد  رئاز  هیرـشن  دوش . کمک  نامروشک  يداصتقا  قنور  هب  قیرط  نیا  زا  ات  دوش  هدز  ییاهفرح 

نیا موس  لصف  رد  ار  رئاز  راعـشا  اههلاقم و  اههبحاصم و  زا  ییاـههنومن  داد . ناـیاپ  دوخ  راـک  هب  هماـن  هژیو  هنازور و 5  هرامـش  راشتنا 35 
شیپ ار  اهنآ  میدرک و  باختنا  جرد  يارب  ار  رئاز  ینآرق  ياههبحاصم  ًةدمع  لاسما ، جح  ندوب  روحم  نآرق  لیلد  هب  مینکیم . جرد  باتک 

تارایز همجرت  حرـش و  هب  نتخادرپن  هلمج ، زا  تسا  دراو  رئاز  هب  مه  ییاـهداریا  شـشوک ، شـالت و  همهنیا  اـب  میدروآ . بلاـطم  ریاـس  زا 
یبلطم نتشادن  مالسلا ، هیلع  ءادهشلادیس  هفرع  ياعد  هیداجس و  هفیحص  هفرع  ياعد  حرش  هب  نتخادرپن  و  مالسلا ، مهیلع  هنیدم  نیموصعم 

زا نآ  باوج  اتفتـسا و  کی  رئاز  زا  هرامـش  ره  رد  نینچمه  مالـسلا . امهیلع  بلاـطوبا  ترـضح  نینمؤملا و  ما  هجیدـخ  ترـضح  هب  عجار 
ضیعبت یلو  تسا ، یعرـش  لئاسم  اب  جاّجح  نتخاس  هاگآ  ناراکردناتسد  دصق  دنچره  دوشیم . رـشتنم  هّلظ ) ماد   ) مّظعم عجارم  زا  یکی 
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زا هکنیا  ای  فراعم ،) ویدار  دننام   ) دوش رشتنم  ییاهخساپ  تاءاتفتـسا و  عجارم  همه  زا  ای  هک  تسا  بوخ  دراد ، سوکعم  رثا  هنیمز  نیا  رد 
461 ص : جح 25 ، دوشن . پاچ  یعجرم  چیه 

«1  » يربخ تاطابترا  دحاو  . 2

لمعلا روتـسد  نیا  اب  ار  دوخ  راک  هامنابآ  طساوا  زا  رکفناوج  ربکا  یلع  ياقآ  تیلوؤسم  اب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  يربخ  تاطابترا  دحاو 
هعرق مکح  هب  ناراگنربخ  زا  هرفن  جنپ  هورگ  کی  لاس 1383  جح  رد  تسا  هدش  ررقم  جح  یلاع  ياروش  هبوصم  ساسا  رب  هک  درک  زاغآ 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  یتاعوبطم  تنواعم  اب  هک  یتابتاکم  نمض  لمعلا ، روتسد  نیا  يارجا  رد  دنوش . مازعا  جح  هب  هدیزگرب و 
یشک هعرق  دش و  مالعا  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رتفد  هب  راشتنالاریثک  تاعوبطم  ناگدنیامن  هورگ  کی  یماسا  تیاهن  رد  تفرگ ، تروص 
هدـش یفرعم  ناگدـنیامن  تکرـش  اب  ترایز و  جـح و  نامزاس  یمومع  طباور  مرتحم  لک  ریدـم  يریـصن  هللادـبع  ياقآ  باـنج  روضح  رد 

زا یقازر  ياقآ  مج  ماـج  هماـنزور  زا  يروبـص  ياـقآ  تاـعالطا  هماـنزور  زا  هدازردـیح  ياـقآ  دـندش : نییعت  ریز  دارفا  دـیدرگ و  رازگرب 
رتـفد يزادـنا  هار  اـب  سدـق  هماـنزور  زا  رورپـحور  ياـقآ  يرـالاس  مدرم  هماـنزور  زا  یفـسوی  ياـقآ   462 ص : جـح 25 ، قرـش  همانزور 

یمالـسا يروهمج  يرازگربخ  یمازعا  هورگ  يریـصن ، هللادبع  ياقآ  بانج  تیریدـم  هب  ضایر  رد  انریا )  ) یمالـسا يروهمج  يرازگربخ 
هب مادـقا  هب  ینتعم  ياههنیزه  فرـص  هثعب و  زا  جراخ  رد  لقتـسم  لـحم  کـی  هراـجا  اـب  ادـج و  يربخ  تاـطابترا  دـحاو  زا  لاـس  هس  یط 

بیـسآ جـح  مسوم  رد  ضایر  رد  انریا  رتفد  يراج  تیلاعف  هب  اـًلّوا  اریز  دوب ؛ قفوماـن  هبرجت  کـی  هک  درکیم  جـح  مسوم  رد  یناـسرربخ 
بجوم ًاـثلاث  درکیم و  لـیمحت  یتلود  ناـمزاس  نیا  رب  ار  يرورـض  ریغ  نیگنـس و  هنیزه  ًاـیناث  درکیم ، لـتخم  ار  رتفد  راـک  دـناسریم و 

هرفن هورگ 12  کی  لاس 1382  رد  دشیم . يربخ  تاطابترا  دحاو  ياهفرح  ياهیدـنمناوت  تاناکما و  زا  انریا  یمازعا  هورگ  ندـش  مورحم 
لاس 1383 رد  دروآ . ناغمرا  هب  نامزاس  نیا  يارب  ار  یهبانتعم  ياههنیزه  مه  دوب و  يرورـض  ریغ  مه  نیا  هک  دندش  مازعا  جح  هب  انریا  زا 

يارب ار  نز  هس  درم و  هـس  لـماش  هرفن  هورگ 6  کی  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  هب  ياهمان  لاسرا  اـب  یمالـسا  يروهمج  يرازگربخ  ناـمزاس 
ماقم هثعب  رد  یمازعا  هورگ  ددرگزاب و  قباس  لکـش  هب  راک  لاور  هک  دوب  هدرک  تساوخرد  دوخ  همان  رد  اـنریا  درک . یفرعم  جـح  هب  مازعا 

تساوخرد اب  دوبن ، يرورض  جح  هب  هرفن  شـش  هورگ  کی  مازعا  هکنآ  دوجو  اب  دش و  لابقتـسا  رما  نیا  زا  هک  دوش  رقتـسم  يربهر  مظعم 
يربخ نواعم  درف  یمالـسا  نیـسحمالغ  ياقآ  جاجح ، تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدـنیامن  رتفد  سیئر  اب  یگنهامه  زا  سپ  دـش . تقفاوم  اهنآ 

امیس ادص و  رد  ربخ  هقباس  اب  ناریبدرس  زا  نت  ود  ول  هزمح  نیسح  يرهاط و  ملعم  دیجم  نایاقآ  نینچمه  یمالسا و  يروهمج  يرازگربخ 
اهنآ زا  قوف  همانزور  جنپ  ناگدنیامن  هیجوت  نمـض  يربخ  تاطابترا  دحاو  دندش . يراکمه  هب  توعد  تاطابترا  دحاو  رد  تیوضع  يارب 

هرابرد ار  مزال  ياهشرازگ  رابخا و  روبزم  تدم  یط  دحاو  نیا  درک . توعد  جح  هتفه  هب  طوبرم  ياهدادیور  يربخ  بسانم  ششوپ  يارب 
ار مزال  ياهیگنهامه  دادرارق و  امیـس  ادـص و  بوتکم و  ياههناسر  رایتخا  رد  ًامیقتـسم  463 و  ص : جح 25 ، هیهت  جـح  هتفه  ياههمانرب 
هب هامید  مراهچ  زور  يرهاط  ملعم  دـیجم  ياقآ  دـناسر . ماـجنا  هب  هدـش  تیادـه  ياـههبحاصم  يارجا  اـههمانرب و  يریوصت  شـشوپ  يارب 

هنیدم هب  یمالـسا  يروهمج  يرازگربخ  تاعوبطم و  ناگدنیامن  زین  هامید  متـشه  زور  دش و  هرونم  هنیدـم  مزاع  زاورپ  شیپ  يورین  ناونع 
يرازگربخ هورگ  وضع  ناوناب  زا  نت  هس  دنـشاب . يربخ  تیلاعف  هدامآ  یناریا ، جاّـجح  تسرپرـس  دورو  هناتـسآ  رد  اـت  دـندش  مازعا  هرونم 

ياقآ بانج  هارمه  رکفناوج  ياقآ  هامید  مهد  اب  ربارب  هبنشجنپ  زور  دندش . رقتسم  هثعب  یکیدزن  رد  یکـشزپ  تأیه  رد  یمالـسا  يروهمج 
ير ياقآ  اب  ینویزیولت  ياههبحاصم  هنیدـم ، هاگدورف  رد  نینچمه  نارهت و  هاگدورف  رد  دـندش . هرونم  هنیدـم  مزاـع  نارهت  زا  يرهـش  ير 
ادص ترایز  جح و  دحاو  ریدم  یسورگ  ياقآ  بانج  هب  مزال  رکذت  هراب  نیا  رد  هک  دش  يراگنالهس  اهنآ  شخپ  رد  اما  دش  ماجنا  يرهش 
هکم هرونم و  هنیدم  رد  يربخ  تاطابترا  دـحاو  دـش . هداد  نامزاس  نیا  ربخ  شخپ  لک  ریدـم  يدـهم  دیـس  ياقآ  بانج  سپـس  امیـس و  و 

دنناـم هدـش  يزیر  حرط  يربـخ  ياـههمانرب  نینچمه  یجراـخ و  یلخاد و  دـعب  رد  يرهـش  ير  ياـقآ  باـنج  ياهرادـید  یماـمت  هـمرکم 
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، یمالـسا يروهمج  يرازگربخ  ناراـگنربخ  راـیتخا  رد  ار  يدـیلوت  راـبخا  داد و  رارق  شـشوپ  تحت  ار  اهینارنخـس  مسارم  اـهشیامه و 
هژیو راگنربخ  ندشن  مازعا  لیلد  هب  امیس  ادص و  بوتکم  ربخ  راک  لاسما  جح  رد  دادیم . رارق  امیس  ادص و  يربخ  ياهـشخب  تاعوبطم و 

ادص و يربخ  فلتخم  ياهشخب  يارب  بوتکم  رابخا  ناربج و  يربخ  تاطابترا  دحاو  تمه  هب  دوبمک  نیا  اما  دوب  هتفای  لزنت  تدش  هب  رما 
ببس یمالسا  يروهمج  يرازگربخ  هورگ  رد  یبرع  یسیلگنا و  مجرتم  ود  روضح  تفرگ . رارق  هدافتسا  دروم  ناوارف  هک  دش  لاسرا  امیس 

ربخ و لاـسرا 320  عومجم  رد  دـنک و  زکرمتم  یجراـخ  نارئاز  اـب  يربـخ  ياـههبحاصم  شخب  رد  ار  دوخ  راـک  هورگ  نیا  هک  دوب  هدـش 
دحاو ار  اهنآ  رابخا  دصرد  هک 55  دوب  همرکم  هکم  هرونم و   464 ص : جح 25 ، هنیدم  رد  انریا  راک  لصاح  سکع  هعطق  شرازگ و 256 
دحاو هک  دنتـشاد  ییهناسر  تیلاعف  رد  یتوافتم  ياهیریگ  تهج  تاعوبطم  ناراگنربخ  داد . رارق  هورگ  رایتخا  رد  هیهت و  يربخ  تاطابترا 

، هناتسود یمیمص و  ییاضف  رد  درومیب ، ياهتیساسح  ندرواین  دوجو  هب  اهنآ و  راک  رد  تلاخد  زا  زیهرپ  نمض  دیـشوک  يربخ  تاطابترا 
جح ياهیشاح  لئاسم  هب  نتخادرپ  رب  ار  دوخ  یشم  ادتبا  زا  قرـش  همانزور  راگنربخ  دنک . رارقرب  اهنآ  اب  ار  یبسانم  ياهفرح  يراک و  لماعت 

زا سپ  ار  دوخ  ياهـشرازگ  هک  دوب  یعّدم  درک و  زکرمتم  نآ  ریاظن  تشادهب و  شورف ، دیرخ و  هیذغت ، شـشوپ ، عون  هب  طوبرم  داعبا  رد 
همانزور راگنربخ  تشادن . یهجوت  جح  هرابرد  انریا  زا  یتفایرد  رابخا  هب  قرـش  همانزور  درک . دهاوخ  رـشتنم  نیودـت و  ناریا  هب  تشگزاب 

هدرکن لبقت  ار  ياهنیزه  چیه  تخادرپ  روبزم  همانزور  تسا و  هدوب  یـصخرم  تفایرد  زا  ریزگان  جـح  هب  مازعا  يارب  تفگ : يرالاس  مدرم 
همانزور نیا  یعامتجا  هحفـص  ریبد  ار  دوخ  يو  تسین . يربخ  لئاسم  يریگیپ  يارب  يو  اب  نارهت  زا  ینفلت  ساـمت  هب  رـضاح  یتح  تسا و 

دوب هداد  صاصتخا  جح  هب  قشع » میرح  رد   » ناونع تحت  کچوک  نوتـس  کی  دوخ  یعامتجا  هحفـص  رد  همانزور  نیا  هتبلا  درک . یفرعم 
دنک لاسرا  هیهت و  تسناوتن  زین  جح  زا  شرازگ  کی  یتح  همانزور  نیا  یمازعا  هدنیامن  درکیم . سکعنم  اجنآ  رد  ار  اهربخ  زا  یخرب  هک 

هب ياهبرجت  اب  درف  هکنآ  اب  تاعالطا  همانزور  راگنربخ  دـشیم . لاسرا  همانزور  يارب  درکیم  هیهت  تاطابترا  دـحاو  هک  يرابخا  ًاتدـمع  و 
ار ییاهشرازگ  هلسلس  راشتنا  هک  دوب  یمازعا  راگنربخ  نیرتراکرپ  سدق  همانزور  هدنیامن  درکن . هئارا  یهجوت  لباق  همانراک  دیـسریم  رظن 

راشتنا يارب  زین  ار  يربخ  داتس  رد  هدش  هیهت  رابخا  نامزمه  داد و  همادا  هرامـش  رد 14  ار  راک  نیا  دوب و  هدرک  زاغآ  جـح  ياوه  لاح و  زا 
مج ماج  همانزور  هدنیامن   465 ص : جح 25 ، دیـسر . پاچ  هب  همانزور  نیا  رد  یلاسرا  رابخا  هدـمع  شخب  هک  درکیم  لاسرا  همانزور  هب 
هب ار  اهـشرازگ  یخرب  هروـنم  هنیدـم  همرکم و  هکم  زا  يو  درکیم . يراـکمه  زین  وـیدار  اـب  تشاد و  هماـنزور  رد  یـسیون  هثداـح  هـبرجت 

دحاو درک . يرادرب  هرهب  يربـخ  تاـطابترا  دـحاو  رد  هدـش  هیهت  راـبخا  زا  زین  طـسوتم  روط  هب  درک و  لاـسرا  وـیدار  يارب  هدـنز  تروـص 
يارب یگنهامه  تفرگ و  رظن  رد  همرکم  هکم  رد  ناراگنربخ  هبحاصم  قاتا  ناونع  هب  ار  یقاتا  راـب  نیتسخن  يارب  لاـسما  يربخ  تاـطابترا 
هنیدم همرکم و  هکم  رد  یتاعوبطم  ای  یـصاصتخا  ياههبحاصم  زا  یخرب  يارب  یگنهامه  تشاد . هدـهع  هب  ار  لحم  نیا  رد  ییاههبحاصم 

تاطابترا دـحاو  ياهتیلاعف  رگید  زا  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  زا  جراـخ  طاـقن  یخرب  زا  يرهـش  ير  ياـقآ  باـنج  ياهدـیدزاب  اـی  هرونم و 
تأیه سیئر  ییایض  رتکد  ياقآ  بانج  یتاعوبطم  هبحاصم  هکم ، هنیدم و  رد  یناهرز  ياقآ  بانج  یتاعوبطم  هبحاصم  تسا . هدوب  يربخ 
بانج دـیدزاب  زا  شرازگ  هیهت  يرادربملیف و  يارب  یگنهامه  یجراـخ ، ناـنامهم  زا  یخرب  اـب  يربخ  هبحاـصم  همرکم ، هکم  رد  یکـشزپ 

ياههثعب زا  رادید  هرونم و  هنیدـم  رد  يزکرم  هناخزپشآ  ود  زا  دـیدزاب  هنیدـم ، هکم و  رد  یکـشزپ  تأیه  ناتـسرامیب  زا  يرهـش  ير  ياقآ 
يارب یگنهامه  نینچمه  هفرع و  ياعد  مسارم  نیکرشم و  زا  تئارب  مسارم  يربخ  شـشوپ  تسا . هدوب  تامادقا  نیا  هلمج  زا  دیلقت  عجارم 

ادهش و هداوناخ  نازابناج ، ياهناوراک  زا  يرهـش  ير  ياقآ  بانج  رادید  نارهت ، ویدار  يرـسارس  هکبـش  رد  روبزم  مسارم  طبـض  لاسرا و 
لیس عوقو  هرابرد  يربخ  ياهشرازگ  نینچمه  تارمج و  یمر  ماگنه  ینم و  رد  اهینارنخـس  زا  ربخ  هیهت  ینم ، هقطنم  رد  هاگـشناد  دیتاسا 

ياهشرازگ رابخا و  همه  نینچمه  يربخ  تاطابترا  دحاو  دوشیم . بوسحم  لاسما  جح  رد  هدش  ماجنا  ياهتیلاعف  هلمج  زا  همرکم  هکم  رد 
ناشیا هب  رظن  مالعا  راضحتـسا و  تهج  لاسرا  زا  شیپ  دشیم ، طوبرم  جاجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدنیامن  نانخـس  هب  هک  ار  هدش  هیهت 

466 ص : جح 25 ، دشیم . هداد  امیس  ادص و  يرازگربخ و  تاعوبطم ، هب  ناشیا  دییات  اب  هک  درکیم  میلست 
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امیس ادص و  ترایز  جح و  روما  . 3

« ترایز جح و  روما   » هب نامزاس  جح  داتس  بیوصت و  دیدج  راتخاس  امیـس ، ادص و  نامزاس  تسایر  تقفاوم  زا  سپ  لاس 1383  لئاوا  رد 
رد يزاس  همانرب  يدـیلوت و  ياهتیلاعف  هیلک  زکرمت  موزل  رب  نینچمه  دـش . لیدـبت  ینف  دـیلوت و  مازعا ، یگنهامه ، تارادا  ياهتخاسریز  اـب 

فده اب  یلم  هناسر  رد  يزاس  همانرب  زا  يدیدج  بطق  هدوزفا و  امیـس  ادص و  رد  يدیلوت  ياههصرع  عونت  رب  عقاو  رد  دـیکأت و  هنیمز  نیا 
. دیدرگ زاغآ  زکرمتم  روط  هب  ترایز  جح و  اب  طبترم  دنتسم  ياههمانرب  دیلوت  صوصخ  هب  یمالسا ، فراعم  گنهرف و  میمعت  شرتسگ و 

دیلوت هرادا  فلا ) دوشیم : هضرع  ریز  حرش  هب  لاس 1383  رد  امیـس  ادص و  نامزاس  ترایز » جح و  روما   » درکلمع عماج  شرازگ  نونکا 
، دنتـسم يریوصت ، کیفارگ  یبیکرت ، ياههمانرب  بلاـق  رد  هقیقد  تدـم 7330  هب  همانرب  دادـعت 460  هرادا  نیا  لاـس 1383  رد  ینف 1 . و 

هکبش 1 و  ، 2 مج 3 ، ماج  ياهلاناک  یلخاد و  ياههکبش  زا  هک  درک  هیهت  یناتساد  دنتسم  گنهامن و  یشزومآ ، دنتـسم  یـشرازگ ، دنتـسم 
رارق ترایز  جـح و  اب  طبترم  تادـیلوت  هجوت  تیانع و  دروم  جـح  يزاس  گنهرف  ثحبم  دـش و  شخپ   467 ص : جح 25 ، رحـس  یناهج 

زاس همانرب  ناریدم  اههکبش و  یخرب  ناریدم  زا  لکشتم  ترایز ، جح و  همانرب  حرط و  ياروش  تاسلج  هتـشذگ  لاس  يادتبا  زا  . 2 تفرگ .
تـسا رکذ  نایاش  دش . یـسررب  ترایز ، جح و  تادـیلوت  يرازگتـسایس  اهحرط و  صوصخ  رد  لیکـشت و  یگتفه  رمتـسم و  روط  هب  و ... 

رد هثعب  شهوژپ  شزومآ و  نواعم  نامزاس و  للملا  نیب  روما  تاطابترا و  تنواعم  جـح ، نامزاس  تسایر  روضح  اب  اروش  ییاـهن  تاـسلج 
امیـس فلتخم  ياههکبـش  برجم  نازاس  همانرب  یخرب  زا  اههمانرب  ندومن  رابرپ  روظنم  هب  . 3 دوشیم . رازگرب  نامزاس  ترایز  جـح و  رتفد 

نامزاس نازاس  همانرب  نیرتهب  رـضاح  لاح  رد  ورین ، بذج  ییاهن و  یبایزرا  زا  سپ  دـش و  توعد  یعامتجا  یفراعم و  تادـیلوت  هنیمز  رد 
هتـشذگ لاس  زا  ترایز  جح و  تادیلوت  رد  زکرمت  داجیا  يارب  . 4 دننکیم . يراکمه  ترایز  جح و  دـیلوت  هرادا  اب  روکذـم  هلوقم  ود  رد 
دنتـسم ياههمانرب  دـیلوت  هنیمز  نیمه  رد  دوشیم و  هیهت  ترایز  جـح و  دـیلوت  هرادا  رد  زین  هیروس  تایلاع و  تابتع  هب  طوبرم  ياههمانرب 
لماوـع زا  رفن  دادـعت 40  صوـصخ  نیا  رد  هدرفم  هرمع  ناـمز  درکلمع  ب ) تسا . مادـقا  تسد  رد  هیروـس  تاـیلاع و  تاـبتع  هب  طوـبرم 

یتوص و شـشوپ  ار  روکذـم  مسارم  دـندش و  ناتـسبرع  روشک  مزاع  هام  کی  یبیرقت  تدـم  اب  هرفن و  جـنپ  ياههورگ  بلاـق  رد  ناـمزاس 
یتوص 4/ ياهـشرازگ  صوصخ  رد  %، 372 / 2 لاـس 1382 ، هب  تبـسن  يریوصت  ياهـشرازگ  هب  طوبرم  درکلمع  رد  هک  دـنداد  يریوصت 

شرتسگ رد  یمیظع  لوحت  رگناشن  هک  دوشیم  هظحالم  دـشر  % 222 / 4 يزاس ، هماـنرب  تهج  شار  يرادربریوصت  صوصخ  رد  و  % 160
مسوم درکلمع  468 ج ) ص : جح 25 ، تسامیس . ادص و  نیبطاخم  يونعم  ظح  ندربالاب  تهج  يزیر  همانرب  یمالـسا و  فراعم  تیوقت  و 
همانرب بسح  عتمت 1425 ، جـح  میظع  هرگنک  شـشوپ  يارب  ناتـسبرع  روشک  هب  فلتخم  ياههزوح  دارفا  مازعا  صوصخ  رد  عتمت 1 . جح 

هب مازعا  يارب  زاس  همانرب  لماوع  نیرتهب  زا  ناکمالا  یتح  شنیزگ  ساسا  رب  همانرب و  حرط و  ياروش  رد  مازعا  زا  لبق  اـههام  صاـخ  يزیر 
لاس عتمت  جح  هب  تبـسن  نامزاس  یمازعا  يراک  هورگ  هب  رفن )  4 % ) اهنت 10 یناسنا  يورین  رظن  زا  هکنیا  مغر  هب  دش و  هدافتـسا  عتمت  جـح 

ساـسا رب  راـب  نیلوا  يارب  . 2 تشاد . دـشر  نآ  زا  لبق  لاـس  هب  تبـسن  زا 80 % شیب  عـتمت 1383  جـح  درکلمع  یلو  هدـش  هدوزفا   1424
رظن دروم  ياههمانرب  هک  دومن  مادـقا  ریز  ياههمانرب  هیهت  دـیلوت و  يارب  فرـشم و  عتمت  جـح  مایا  رد  زاـس  دنتـسم  هورگ  یهدنامزاس 12 

، هنیدـم هکم و  رد  نایعیـش  اههمانرب : نیوانع  تسا . همانرب  حرط و  ياروش  ِدروآرب  یبایزرا و  هناتـسآ  رد  ییاهن و  ژاـتنوم  هلحرم  رد  کـنیا 
، مالـسلا هیلع  میهاربا  اب  رفـسمه  جح ،) يریوصت  هلجم   ) تسود يوک  نایهار  اب  ادخ ، نابز  زاجح ، رد  ناهج  همه  جـح ، کسانم  شزومآ 

مازعا یگنهامه و  هرادا  د ) عتمت 1425 . جح  دنتسم  ملیف  هبعک و  نارفاسم  همانرفس  رفس ، تمحر ، یّلجت  هاگشناد ، دیتاسا  مرح ، ات  مرح  زا 
لاـس 1425 رد  هدرفم  هرمع  هب  ناـشیا  ياـههداوناخ  ناراـکمه و  مازعا  يارب  مزـال  زّوـجم  ذـخا  هرادا و  نیا  یگنهاـمه  يریگیپ و  زا  سپ 
هکم و سدقم  ياهرهـش  مزاع  ناضمر  كرابم  هام  ات  یلوُألا  يدامج  هام  زا  ناشیاه  هداوناخ  قافتا  هب  نامزاس  نانکراک  زا  رفن  دادعت 555 

نیرخآ رد  تسا و  هدـش  ماجنا  یعامتجا  روما  هافر و  لک  هرادا  طسوت  هتـشذگ  ياهلاس  رد  اهمازعا  لـیبق  نیا  هکنیا  هب  رظن  دـندش . هنیدـم 
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ثعاب هک  تسا  هدش  نامزاس  دـیاع  % 277 لداعم 5 / دـشر  هللادـمحب  زین  تهج  نیا  رد  دـناهدش  مازعا  رفن  طقف 200  ( 1424  ) مازعا لاس 
www. تنرتـنیا تیاــس  469 ه ) ص : جـح 25 ، تـسا . هتـشاد  یفرگـش  تاریثأـت  هدوـب و  ناراـکمه  يوـنعم  طاـشن  هـیحور و  تیوـقت 
جـح و میظع  فراـعم  شرتـسگ  یمالـسا و  ياهـشزرا  جـیورت  یللملا ، نیب  هصرع  رد  روضح  روـظنم  هب  لاـس 1425  رد   labbaik. irL
اب قوف  سردآ  هب  ترایز  جح و  روما  یتنرتنیا  هاگیاپ  مالسلا  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  ملاع ، یجنم  دالیم  مایا  رد  ترایز ،

للملا نیب  روما  تاطابترا و  نواعم  يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  مرتحم  نواـعم  تراـیز ، جـح و  ناـمزاس  تساـیر  روضح 
، روشک زا  جراخ  لخاد و  ناربراک  هژیو  لابقتـسا  اب  نونکات  هک  دش  حاتتفا  نامزاس  نیلوؤسم  زا  ياهدع  روضح  اب  نینچمه  امیـس و  ادص و 
زا ربراک  رفن  زا 41000  شیب  نونکات  دیدرگ و  هجاوم  تاراما  دنله ، کچ ، کیژلب ، شیرتا ، یـساورک ، ناتـسلگنا ، ياهروشک  ًاصوصخ 

هاگن زا  جح  ینیمخ ، ماما  هاگن  زا  جح  تسا : ریز  ياهشخب  ياراد  تیاس  نیا  رضاح  لاح  رد  دناهدرک . رارقرب  طابترا  دیدزاب و  تیاس  نیا 
روما دیلوت  هیروس ، تایلاع ، تابتع  جح ، ياه  همانرفـس  جح ، کسانم  ماکحا و  ناگتفای ، فرـشت  نآرق ، هاگن  زا  جح  يربهر ، مظعم  ماقم 
يابهص نیوانع  اب  هقباسم  ود  لاس 1425  رد  ام . اب  طابترا  ام و  هرابرد  یبهذم ، ياههاگیاپ  یفرعم  باتک ، یفرعم  ریواصت ، ترایز ، جح و 
يزیاوج هدیزگرب  دارفا  هب  تیاس  دناهدومن و  تکرـش  رفن  دادـعت 37444  هقباسم  ود  نیا  رد  هک  دـیدرگ  رازگرب  تیاس  رد  زین  جح 1 و 2 

یلمآ يداوج  هللا  ۀیآ  هتشون  افـص  يابهـص  باتک  هعلاطم  اب  ناربراک  هک  دیدرگ  رازگرب  جح  يابهـص  هقباسم  نیموس  زین  ًاریخا  درک . ادها 
هحفص زا 1450  شیب  اب  تیاس  نیا  رـضاح  لاح  رد  تسا  رکذ  ناـیاش  دـنداد . خـساپ  تـالاؤس  هب  تسا ، دوجوم  تیاـس  يور  رب  نآ  هک ..

اب نینچمه  بتک و ...  نوتم  هلاقم ، رعـش ، اههمانرفـس ، یترایز ، نکاما  فصو  کسانم ، ماکحا ، تاـیاور ، تاـیآ ، لـماش  هدـنزرا  بلاـطم 
یمازعا هورگ  تیلاعف   470 ص : جح 25 ، تسا . قح  قیرط  ناکلاس  تمدخ  رد  ترایز  جح و  هدش  دیلوت  ياهملیف  سکع و  يدایز  مجح 

یتوص 6705 شرازگ  هقیقد  يریوصت 850  شرازگ  بوتکم 48  شرازگ  لاسشرازگ 1425  عون  لاس 1425  رد  هدرفم  هرمع  هب  نامزاس 
ناضمر كرابم  هام  ات  یلوُألا  يدامج  زامازعا  ياههام  رفن  تارفن 40  دادعت  هقیقد   8820 شار )  ) يزاس همانرب  تهج  يرادربریوصت  هقیقد 

تبسن دشر  دصرد  لاس 1425  لاسشرازگ 1424  عون  ياهلاس 1424 و 1425  رد  هدرفم  هرمع  هب  نامزاس  یمازعا  هورگ  تیلاعف  هسیاـقم 
%160 یتوص 467052574 / شرازگ  % 372 هقیقد 2 / هقیقد 850  يریوصت 180  شرازگ  بوتکم 474889 -% شرازگ  هتـشذگ  لاس  هب 
زا نابعش  بجر ، مازعا  ياههام  رفن 100 % رفن 40  دارفا 20  دادعت  شار )  ) يزاس همانرب  % 222 هقیقد 48820 / تهج 2735  يرادربریوصت 

ماّیا نایاپ  ات  زاغآ  زا  جح  هب  امیـس  ادص و  یمازعا  هورگ  تیلاعف   471 ص : جـح 25 ، ناضمر  هام  ات  ناضمر  هام  و  % 66 یلوُألا 6 / يدامج 
رد هک  هبدـن  لیمک و  هفرع ، ياهاعد  مسارم  نیکرـشم ، زا  تئارب  مسارم  نینچمه  يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب  هبدـن  لیمک و  ياهاعد  قیرـشت 

دروم شخپ و   www. Labbaik. ir یترتنیا تیاس  يزرم و  نورب  ادص ، امیـس ، ياههکبـش  زا  دش  رازگرب  تافرع  ینم و  ياهنیمزرس 
یسایس و اهناتسا ، ادص ، امیس ، ياههزوح  کیکفت  هب  یمازعا  هورگ  تیلاعف  هصالخ  تفرگ . رارق  یلم  هناسر  ناگدنونش  ناگدننیب و  لابقا 
هب يریوصت  یتوص و  تاـشرازگ  دروم  قیرـشت 1374  ماّیا  نایاپ  ات  تسا  رکذ  نایاش  دوشیم . هظحالم  یتآ  لودـج  حرـش  هب  يزرم  نورب 
هب تبـسن  هک  تسا  هدش  شخپ  مج  ماج  ياههکبـش  ربخ و  يزرم ، نورب  ادص ، امیـس ، یلخاد  ياههکبـش  زا  دـیلوت و  هقیقد  تدم 13620 

ریواصت تدم  هقیقد )  ) تدمدادعت امیـس  هزوح  تسا . هتـشاد  دشر  رب 75 % غلاب  هتـشذگ  لاس  رد  امیـس  ادـص و  یمازعا  هورگ  تیلاعف  ّلک 
لک عمج  اهشیامه 78012  اهمسارم و  ناوضر 2107  هضور  یتوص 1421125  ياهشرازگ  يریوصت 260793868  ياهشرازگ  شار 

حول  ) يدـیلوت ياـهشرازگ   1984214 هدـنز )  ) یتوص ياـهشرازگ  هقیقد )  ) تدـمدادعت ادـص  هزوـح   472 ص : جـح 25 ،  3349212
تدم هقیقد )  ) تدمدادعت اهناتـسا  هزوح  لـک 3964266  عمج   102012 هبدـن و )...  لیمک ، ياهاعد   ) هدـنز ياـههمانرب   96040 هدرشف )
هزوح لـک 4208378  عمج  يریوصت 100053512  ياـهشرازگ  نوـیزیولت ) وـیدار و   ) یتوص 3673366 ياـهشرازگ  شار  ریواـصت 

یتوص 598194 يربـخ - ياـهشرازگ  يریوصت 850340128  يربخ - ياـهشرازگ  شار  ریواـصت  تدـم  هقیقد )  ) تدـمدادعت یـسایس 
ياهشرازگ شار  ریواصت  تدم  هقیقد )  ) تدمدادعت يزرم  نورب  هزوح   473 ص : جح 25 ، بوتکم 174  رابخا  لک 850938322  عمج 

www.Ghaemiyeh.comجح 25 ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 216 

http://www.ghaemiyeh.com


ياهشرازگ هقیقد )  ) تدـمدادعت اههزوح  لـک  عمج  لـک 19201161196  عمج  یتوص 16261  ياـهشرازگ  يریوصت 1920999135 
عطقم رد  جـح ، هب  امیـس  ادـص و  یمازعا  هورگ  تیلاـعف  لـک 136201374  عمج  یتوص 98191012  ياـهشرازگ  يریوصت 3802362 

اهناتـسرهش امیـس و  ادـص و  فـلتخم  ياههکبـش  زا  ساـمتهقیقد  دروـم 400  امیـس 40  ادـص و  اب  ینفلت  طاـبترا  امیـس  هزوح  دـعب  هنیدـم 
دروم لک 50  عمج  مرحم  مایا  رد  شخپ  مج و  ماج  امیس و  هس  کی و  ياههکبش  زا  هدش  شخپهقیقد  دروم 320  يدیلوت 10  ياهشرازگ 

ياهشرازگ هقیقد  دروم 186  يربخ 49  ینفلت - طابترا  ربخ )  ) یسایس هزوح   474 ص : جح 25 ، شار ) ریواصت   ) هقیقد هقیقد 1500   720
دروـم 145 ویدار 20  اـب  ینفلت  طاـبترا  وـیدار )  ) ادـص هزوـح  هقیقد  دروـم 228  لـک 63  عـمج  هقیقد  دروـم 42   14 هژیو )  ) ربخ يدـیلوت 

هدنز شخپ  فراعم  هکبـشهقیقد  دروم 30  ویدار 2  يدـیلوت  ياههمانرب  اهناتـسرهش  نارهت و  رد  ادـص  فلتخم  ياههکبـش  زا  سامتهقیقد 
ياههزوح هقیقد  دروم 355  لک 25  عمج   83 / 11 نآرق 11 / اـب  یبش  83 و  / 11 11 و 15 / لیمک 8 / ياعدهقیقد  همانرب 180  ییویدار 3 

هدـنز 3 شخپ  شار ) ریواصت   ) هقیقد هقیقد 1500  دروم 392  يدـیلوت 26  ياههمانرب  هقیقد  دروم 731  ینفلت 109  طابترا  امیـس  ادص و 
475 ص : جح 25 ، شار ) ریواصت   ) هقیقد هقیقد 1500  دروم 1303  لک 138  عمج  هقیقد  دروم 180 

تنس لها  دحاو  . 4

روضح 30 اب  روشک  ناتسا  تشه  زا  تنـس  لها  ياهتیـصخش  زا  نامهم  رفن  رداک و 15  ياضعا  رفن  اب 7  لاس 1425  رد  ّتنـس  لها  دحاو 
شخب تشه  رد  تنس  لها  دحاو  ياهتیلاعف  شرازگ  هصالخ  دهد . ماجنا  یهلا  تایانع  اب  ار  شیوخ  فیاظو  دش  قفوم  تنس  لها  ناوراک 

تنس لها  ياهناوراک  يارب  نیعم  یناحور و  شنیزگ 53  جـح 1 . مسوم  زا  لبق  ناریا  رد  اهتیلاعف  یلک  نیوانع  لوا : شخب  دوشیم : هئارا 
. تنس لها  هرمع  ناوراک  يارب 60  یناحور  مازعا  باختنا و  . 2 ناوراک . ره  نارئاز  تیعقوم  نامز و  بهذم و  اب  بسانتم  روشک  ناتـسا   9
، ناگربخ هدـنیامن  ياهتمـس : اب  نوگاـنوگ  ياهادـیدناک  نیب  زا  روشک  ناتـسا  تنـس 8  لها  مودـخ  ياهتیـصخش  زا  رفن  باـختنا 15  . 3

یشزومآ هرود  يرازگرب 5  . 4 شرورپ . شزومآ و  ریبد  هزوح ، سردم  ریدم و  تعامج ، هعمج و  ماما  هاگـشناد ، داتـسا  سلجم ، هدـنیامن 
، ناتسلگ ناگزمره ، ناسارخ ، ناتسچولب ، ياهناتسا : کیکفت  هب  نیسردم  تاعامج و  هعمج و  همئا  هرفن  ياههورگ 80  يارب  ياهتفه  کی 

مالک تاعوضوم : رد  هتسجرب  دیتاسا  هرود  نیا  لوط  رد  یمالـسا . بهاذم  هاگـشناد  لحم  رد  ناتـسبات  رد  ناتـسدرک   476 ص : جح 25 ،
نکاما يایفارغج  خـیرات و  مالـسا ، ناهج  یـسایس  لئاسم  یفنح ، یعفاش و  تنـس  لها  کسانم  میلعت  تیباـهو ، دـقن  نراـقم ، هقف  نراـقم ،

رد ندش  یناحور  نایـضاقتم  هیلک  يارب  یبتک  یمومع  ياهنومزآ  يرازگرب  . 5 دنتخادرپ . سیردت  هب  بیرقت  گنهرف  ناتـسبرع و  هکربتم 
ترفاسم و . 6 ییاهن . میمصت  تهج  ناگدش  لوبق  زا  يرایسب  اب  یهافـش  هبحاصم  زین  يربهر و  ناگدنیامن  رتافد  يراکمه  اب  اهناتـسا  همه 

لک تارادا  يزرم و  ياهناتسا  رد  هیقف  یلو  ناگدنیامن  هیلک  اب  یگنهامه  تروشم و  . 7 هطوبرم . ياهناتسا  هب  هدننک  هبحاصم  هورگ  مازعا 
بوتکم تاـعالطا  لاـقتنا  متـسیس  هیلوا  یحارط  . 8 ناـنامهم . اـهباصتنا و  اـهنومزآ و  یلوبق  ياـهشنیزگ  هب  عجار  تاـعالطا  هطوـبرم 

يرتفد و روما  ماجنا  تاعجارم و  مومع  هب  ییوگخـساپ  لاس و  لوط  مامت  رد  دحاو  ندوب  لاعف  . 9 لاقتنا . عورش  هنایار و  هب  دحاو  یناگیاب 
تـشگرب تفر و  قیقد  خیرات  هیهت  اهناوراک 1 . روما  یـسررب  دیدزاب و  فلا ) اهناوراک  یـشکرس  یگنهرف و  تیریدـم  مود : شخب  يرادا .

زا دیدزاب  . 2 عیرس . طابترا  يرارقرب  تهج  ناکسا  لحم  یکورک  نفلت و  اهسردآ ، ناریا و  هنیدم و  هکم و  هب  تنـس  لها  ياهناوراک  هیلک 
ياهناوراک تیعضو  یسررب  یـشکرس و  . 3 دروم . هنیدم 10  رد  تنس  لها  ياهناوراک  دورو  زا  لبق  تنـس  لها  ياهناوراک  ناکـسا  لحم 

لها ياهناوراک  لکـشم  لح  يریگیپ و  . 4 دروم . ناگزمره 15  ناتسچولب و  ناتـسیس و  ناسارخ ، هاشنامرک ، یبرغ ، ناجیابرذآ  ياهناتـسا 
ياهناوراک رد  تنـس  لها  ءاـتفا  ياروش  هیعـالطا  تکارت و  عیزوت  . 5 477 ص : جـح 25 ، دروم . یناحور 4  تساوخرد  ًاـصوصخم  تنس 

شرازگ ياهمرف  لیمکت  . 6 دروم . یهقف 50  تالکـشم  عفر  يارب  ءاتفا  ياروش  هب  تعجارم  نیرئاز و  هب  یناسر  عالطا  تهج  تنـس  لـها 
تنس لها  ياهرانیمس  همانتوعد  عیزوت  . 7 دروم . تنـس 110  لها  ياهناوراک  ياهنیعم  نویناحور و  یبایزرا  و  ناوراک ، زا  دیدزاب  و  راک ،
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رد تنـس  لها  ياهناوراک  نویناحور  ناریدم و  اب  یهیجوت  تسـشن  . 8 دروم . نیرئاز 1600  تکرـش  تهج  اهناوراک  رد  هکم  هنیدـم و  رد 
یسایس عضو  یسررب  . 10 دروم . یفیک 45  یمک و  ثیح  زا  هکم  هنیدم و  رانیمس  رد  هدننک  تکرش  ياهناوراک  یبایزرا  . 9 هکم . هنیدم و 

هژیو ياههمانرب  زا  یکی  اهناوراک  رد  یقیفلت  ینارنخس  ب ) كوکشم . تاطابترا  زا  هناریگـشیپ  تادیهمت  تراظن و  نیرئاز و  نویناحور و 
ریدـم تّمه  هب  همانرب  نیا  تسا . تنـس  لها  نارئاز  يارب  ینـس  هعیـش و  نویناـحور  یقیفلت  ینارنخـس  مسارم  يرازگرب  تنـس  لـها  دـحاو 

رد نویناحور  طبار  فیاـظو  رب  هفاـضا  ياهماـنرب  هک  دوشیم  ارجا  دراد  ار  نویناـحور » تنواـعم  رد  طـبار   » شقن هک  دـحاو  نیا  یگنهرف 
هنیدم . 1 دـنکیم : ارجا  هدرک و  ینیب  شیپ  اهناوراک  يارب  جـح  مسوم  لوط  رد  ینارنخـس  هرود  راهچ  دـحاو  نیا  تسا . هعیـش  ياهناوراک 

، یمازعا میت  ود  تروص  هب  اهناوراک  زا  يدادعت  يارب  ینم  رد  قیرشت  مایا  . 3 اهناوراک . همه  يارب  همرکم  هکم  . 2 اهناوراک . همه  يارب  لبق 
زا ینس  نارنخس  کی  زا  دوب  بکرم  ًالومعم  ناوراک  ره  هب  یمازعا  ياهمیت  اهناوراک . همه  يارب  دعب  هنیدم  . 4 ناوراک . دنچ  يارب  بش  ره 

نانامهم زا  رفن  دنچ  یهارمه  هثعب و  ياملع  زا  ای  دحاو  رداک  هعیش  نویناحور  زا  هعیش  نارنخـس  کی  478 و  ص : جح 25 ، دحاو  نانامهم 
مودخ هتسجرب  ياهتیصخش  توعد  باختنا و  تنـس  لها  دحاو  ياههمانرب  زا  یکی  تنـس  لها  نانامهم  تیریدم  موس : شخب  تنـس . لها 

هلاس اههد  تامدخ  زا  يرازگساپس  . 1 دریگیم : ماجنا  ریز  فادـها  اب  هک  تسا  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  نامهم  ناونعب  روشک  تنـس  لها 
تهج ییاریذپ  تبحم و  راهظا  بولق و  بیبحت  . 2 هعیش . ماظن و  اب  یهارمه  یتسیزمه و  یمالسا و  بالقنا  نیملسم و  مالـسا و  هب  نامهم 

یمالـسا و بالقنا  تدـحو و  مایپ  ندـناسر  تهج  اهروشک  رگید  نارئاز  اب  یغیلبت  تاطابترا  شخب  رد  نانآ  يریگراکب  . 3 رتشیب . بذج 
یحارط و ياهژیو  یئارجا  ياههمانرب  ماهچ  فده  ياتسار  رد  عیشت . ماظن و  هب  تبـسن  نانامهم  ياههاگدید  يزاسهب  . 4 نیملسم . يرادیب 

ياههثعب ای  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  رقتسم  هعیش  یملع  ياهتیصخش  زا  دحاو  نیا  هعیش  ياهتیصخش  ینارنخس  . 1 لیبق : زا  دوشیم  ارجا 
نمـض هک  نانآ  اب  هناتـسود  يوراـیور و  يوگتفگ  ناـنامهم و  هزور  ره  حبـص  تاـسلج  رد  ینارنخـس  يارب  دـنکیم  توعد  عجارم  رگید 

زا تدـم  نیا  رد  دریگیم . رارق  نانارنخـس  راـک  روتـسد  رد  دـحاو  رظن  دروـم  کـیژتارتسا و  تاـعوضوم  لدـتعم ، ياهتیـصخش  باـختنا 
یب رتکد  مالسالا  ۀجح  يریخست ب ) نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  فلا ) دناهدرک : ینارنخـس  هک  دش  توعد  لیذ  دارفا  دننام  ییاهتیـصخش 

مالسالا ۀجح  یلیارگ و ) مالسالا  ۀجح  ینادمه ه ) يرباص  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  نایمشاه د ) رتکد  مالسالا  ۀجح  يزاریـش ج ) رازآ 
نانامهم ینهذ  تاهبش  یخرب  لح  رب  هوالع  اهوگتفگ  تاسلج و  نیا  رد   479 ص : جح 25 ، يرتخا  مالسالا  ۀجح  ینیسح ز ) یبتجم  دیس 

حوضو هب  هعیش  ياملع  یملع  ندوب  رتینغ  هعیش ، ياهتیصخش  ینس و  نانامهم  نیب  یفطاع  هقالع  سنا و  داجیا  عیـشت و  بالقنا و  هرابرد 
ره اـب  يدارفنا  یملع  يوگتفگ  . 2 دنکیم . مهارف  هعیـش  ياهتیـصخش  زا  ار  نانامهم  رثأت  هنیمز  هتـشاد و  یناور  ریثأت  هک  دوشیم  ساسحا 

تاـسلج و هب  مادـقا  دـنکیم ، ادـیپ  مسوـم  لوـط  رد  مازعا و  زا  لـبق  ناـمهم  ره  ياههاگدـید  زا  دـحاو  لوؤـسم  هک  یتخانـش  اـب  ناـمهم 
ماظن تمدخ  رد  رتهب  یئورین  تشگزاب  زا  سپ  هدش و  داجیا  يو  هاگدید  رد  یلوحت  رییغت و  هک  دوشیم  مادـک  ره  اب  يدارفنا  ياهوگتفگ 

لوؤسم ار  يرگید  بسانم  تیـصخش  ًانایحا  دریگیم و  هدهع  هب  دـحاو  لوؤسم  ار  یملع  ياهوگتفگ  نیا  تیلوؤسم  ًابلاغ  تسا . یمالـسا 
. درمـش يدهتجم  اتـسومام  ياقآ  ناوتب  ار  اهنآ  نیرتهب  دیاش  هک  هتـشاد ، یبوخ  تارمث  ریخا  لاس  دنچ  رد  حرط  نیا  دـنکیم . فیلکت  نیا 
اب دنک  يراکمه  یناتسا  نالوؤسم  ماظن و  اب  دوبن  رـضاح  دوب و  هتـسشن  هیـشاح  رد  ناتـسدرک  ناتـسا  رد  لاس  هک 20  يا  یملع  تیـصخش 

یلو هدـنیامن  يراج  لاس  هک  دـش  ماظن  بوذـجم  نانچنآ  يداشرا  یبیبحت و  ياهراک  لبق و  لاس  ود  رد  هثعب  نامهم  ناونع  هب  يو  توعد 
لها دحاو  تاغیلبت  هورگ  مراهچ : شخب  دومن . بوصنم  دید و  جدننس  هعمج  تماما  يارب  ملاع  نیرتهتـسیاش  ار  ناشیا  ناتـسدرک  رد  هیقف 

یفرعم مالـسا ، مایپ  ندناسر  يارب  یمالـسا  ماظن  هدـنیامن  ناونع  هب  شیوخ  تدابع  ترایز و  نمـض  دـحاو  نیا  تنـس  لها  نانامهم  تنس 
همانرب قبط  همرکم  هکم  هرونم و  هنیدم  رد  ناشروضح  لوط  رد  یناهج  رابکتسا  لابق  رد  نیملسم  يرادیب  تدحو ، ناریا ، یمالسا  بالقنا 

ملعا زا  یعفاش  یفنح و  یتفم  رفن  ود  هلاس  ره  اـتفا  ياروش  مجنپ : شخب   480 ص : جح 25 ، دندش . تیلاعف  لوغـشم  دحاو  هیجوت  يزیر و 
لیکشت دنوشیم . رقتسم  هثعب  تنس  لها  دحاو  رتفد  لحم  رد  هدش و  باختنا  تنـس  لها  ءاتفا  ياروش  ياضعا  ناونع  هب  بهذم  ود  ياملع 
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ماـظن درکلمع  رد  تدـحو  ینیع  هوـسا  هـئارا  یلمع و  تاـبثا  . 1 دـنکیم : بیقعت  ار  ریز  فادـها  يربـهر  مظعم  ماـقم  هثعب  رد  اروـش  نـیا 
تاعجارم هب  ییوگخساپ  . 3 نانآ . یهقف  تافالتخا  رد  يرواد  تنس و  لها  نویناحور  نارئاز و  تالاؤس  هب  ییوگخساپ  . 2 ناریا . یمالسا 

ءارجا يارب  یبهذـم  يزاـس  هنیمز  تطاـسو و  . 4 هیقف . یلو  هدـنیامن  هژیو  نانامهم  لـلملا و  نیب  تاـعاجرا  یجراـخ و  تنـس  لـها  نارئاز 
فانحا یتفم  یندم ، قاحسا  دمحم  يولوم  . 1 زا : دندوب  ترابع  لاس 83  نایتفم  تنـس . لها  نارئاز  نیب  رد  دحاو  ماظن و  سدقم  فادها 

ياهشیامه تنس  لها  ياهشیامه  تاراشتنا و  تیریدم  مشش : شخب  جدننس . زا  یعفاش  یتفم  سردم  اتسومام  . 2 ءاتفا ؛ ياروش  سیئر  و 
. تنس لها  ناگدید  رد  نآرق  رظنم  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  رشب و  هدنیآ  ناونع : اب  لبق  هنیدم  شیامه  تنس 1 . لها  هناگهس 
: ناونع اب  دعب  هنیدم  شیامه  . 3 هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياهبنارگ  رهوگ  ود  ترتع  نآرق و  ناونع : اـب  همرکم  هکم  شیاـمه  . 2

تنس لها  ياهناوراک  شیامه  نیلوا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  خیرات و  هدنیآ  شیامه  زا  یـشرازگ  رـشب . هنادواج  نوناق  نآرق 
هـثعب و ياـملع  زا  یعمج  تراـیز و  جـح و  روـما  رد  هـیقف  یلو   481 ص : جـح 25 ، هدـنیامن  روضح  اب  هنیدـم  رد  جـح 1425  رد  یناریا 

ییاهشیامه نیرتهوکـشاب  زا  شیامه  نیا  دش . رازگرب  یناریا  تنـس  لها  نارئاز  رفن  دیلقت و 600  عجارم  ياههثعب  زا  يدادعت  ناگدـنیامن 
هنیمز دش ، ماجنا  شیامه  ماگنه  لبق و  هک  دحاو  ياضعا  ناوارف  ياهـشالت  تسا . هدش  رازگرب  دحاو  تّمه  هب  ریخا  لاس  دـنچ  رد  هک  دوب 

زیر شیامه و  عوضوم  باختنا  نارهت 1 . رد  هدش  ماجنا  ياهتیلاعف  فلا ) دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یـشخب  هب  هک  درک  مهارف  ار  تیقفوم  نیا 
هلاقم يارب  توعد  تهج  جح  هرگنک  هیشاح  رد  تنس  لها  ياهناوراک  نویناحور  اب  یهیجوت  هسلج  . 2 اهنآ . عیزوت  ریثکت و  تاعوضوم و 

میـسقت دحاو و  رداک  هیقب  دحاو و  لوؤسم  اب  یتسـشن  . 4 دـندومن . هلاقم  نتـشون  یگدامآ  مالعا  هک  يدارفا  یماسا  تشاددای  . 3 یسیون .
زا يرادرب  تشادداـی  هبرجت و  بسک  تهج  همرکم  هـکم  هروـنم و  هنیدـم  رد  لاس 1424  ياهشیامه  هدـنورپ  یـسررب  هعلاطم و  . 5 راک .

شیامه عوضوم  هب  طوبرم  هک  يد 83  راهباچ  سنارفنک  هدـش  پاچ  تالاقم  هطوبرم و  ياههگرب  هدـش و  هدامآ  هلاقم  ود  لاقتنا  . 6 اهنآ .
یسررب . 2 هدیسر . تالاقم  يروآ  عمج  شیامه 1 . يرازگرب  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هنیدم  رد  هدش  ماجنا  ياهتیلاعف  ب ) دوب .

نآ جرد  تنس و  لها  نویناحور  زا  یکی  هلاقم  يزاس  هدامآ  . 3 شیامه . همانهژیو  تروصب  اهنآ  میظنت  لیمکت و  حالصا ، تالاقم ، یملع 
ماما نانخـس  ینآرق و  تایآ  نیودـت  هیهت و  . 5 اهینارنخـس . نتم  میظنت  صیخلت و  يارب  نانارنخـس  یخرب  اـب  يراـکمه  . 4 رئاز . هیرـشن  رد 

، یتاعوبطم نیلوؤسم  اب  یگنهاـمه  . 6 شیامه . لـحم  رد  تکارت  بصن  یـسیون و  هچراـپ  تهج  بـالقنا  مظعم  ربهر  هللا و  همحر  ینیمخ 
ياههمانرب حیـضوت  روظنم  هب  يربخ  ياههناسر  اب  دـحاو  لوؤسم  یتاعوبطم  هبحاـصم  . 7 يربخ . لـماک  شـشوپ  تهج  يربخ  يریوصت و 

.9 شیامه . نانامهم  زا  توعد  تهج  تکاپ  هیهت  ایاده و  دـیرخ  تهج  ییارجا  داتـس  اب  مزال  یگنهامه  . 8 482 ص : جح 25 ، شیامه .

.10 شیامه . رد  روضح  رب  دـیکأت  اههثعب و  رارقتـسا  لحم  رد  شیاـمه  لوؤسم  روضح  اـب  هارمه  دـیلقت  عجارم  ياـههثعب  زا  یبتک  توعد 

. ناوراک ره  نارئاز  هیهت 50 % ساسا  رب  نارئاز  توعد  تهج  اهناوراک  ناریدـم  نویناحور و  نیب  شیامه  زا  لبق  زور  همان 3  توعد  عیزوت 
هورگ ود  يریگراک  هب  . 12 دحاو . لوؤسم  اب  شیامه  زا  لبق  زور  کی  تنـس  لها  ياهناوراک  نویناحور  ناریدم و  اب  یهیجوت  هسلج  . 11

یکربت يامرخ  هتـسب  عیزوت 600  . 13 یللملا . نیب  يراق  توعد  تنـس و  لها  ياهناوراک  زا  یئارـس  هحیدـم  و  یمومع ) طـباور   ) حیـشاوت
هیرشن هبحاصم  . 15 رفن .)  7  ) تنـس لها  نانامهم  زا  يدادـعت  اب  ییویدار  ياههبحاصم  . 14 شیامه . نانامهم  نیب  ایادـه  ناونع  هب  هنیدـم 
هاـگیاج اـهنیبرود و  بصن  هتـشون ، هچراـپ  تکارت ، لـیبق  زا  نلاـس  ندوـمن  هداـمآ  نـیئزت و  . 16 رفن .)  6  ) تنـس لها  ناـنامهیم  اـب  رئاز 

ۀجح ترـضح  ناتـسدرک ، ناتـسا  زا  سّردـم  اتـسومام  ياهمانب  دـندب  هدـش  نییعت  لبق  زا  هک  ءاضعا  رفن  راـهچ  هسیئر و  تأـیه  صوصخم 
.17 ناتـسچولب . ناتـسیس و  زا  یفراع  يولوم  ياـقآ  باـنج  هیروس ، روشک  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  هدـنیامن  ینیـسح  یبتجم  دیـس  مالـسلا 

ياملع هوکـشاب  لابقتـسا  اب  شیامه  نیا  شیامه  ياهینارنخـس  همانرب و  الق . قآ  هعمج  ماما  ربهر  قازرلادبع  دنوخآ  مان  هب  يرجم  باختنا 
دودح زا  تنـس  لها  نارئاز  تشاد . یـصاخ  قنور  عجارم ، ياههثعب  ناگدنیامن  گنررپ  روضح  تنـس و  لها  رئاز  نانامهم  ینـس ، هعیش و 

هدرک و لیـصحت  نارهاوخ  زا  يدادـعت  دوب و  رفن  دـصناپ  رب  غلاب  اهنآ  دادـعت  دـندوب و  هدرک  تکرـش  فلتخم  ياهناتـسا  زا  ناوراـک و   10
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لئاق همه  قافتالاب  دنتـشاد . روضح  سلجم  رد  زین  دـندوب  ناتـسچولب  ناتـسیس و  زا  اـهنآ  رتشیب   483 ص : جـح 25 ، هک  تنـس  لها  ناوج 
ای هشیدنا و  راکفا و  اب  دارفا  روضح  ًایناث  بسانم و  عوضوم  باختنا  لیلد  هب  ًالوا  دوب . رادروخرب  صاخ  ياهولج  قنور و  زا  شیامه  دـندوب 

ناونع هعیش  ياملع  زا  یضعب  داد . ناشن  راضح  تاساسحا  زاربا  اب  ار  دوخ  نانارنخس ، ینارنخـس  زا  دعب  هک  توافتم  نامگ  رتهب  ترابع  هب 
هب دقتعم  نایعیـش  لثم  مه  تنـس  لها  تشادـن  رواب  دـندرکیم و  تبحـص  رتغاد  نامز  ماما  دروم  رد  ام  نایعیـش  زا  تنـس  لها  دـندرکیم 

ساره یکدنا  تنس  لها  نانارنخس  مه  یفرط  زا  دننک و  رواب  دنونشب و  اهنآ  بلود  زا  ناشدوخ  دوب  مزال  دنتسه و  جع )  ) نامز ماما  روهظ 
لوا و رفن  هکنیا  زا  دعب  اما  دندرکیم ، دیدرت  تسا  هدمآ  تنس  لها  ربتعم  عبانم  رد  هک  جع )  ) نامز ماما  هب  دوخ  هدیقع  زاربا  رد  دنتـشاد و 

هللا یلص  ربمایپ  ياهبنارگ  رهوگ  ود  ترتع ، نآرق و   » شیامه زا  یشرازگ  دیدرگ . تأرج  دامتعا و  هب  لیدبت  دیدرت  نیا  دنتفگ  نخس  مود 
يذ خیرات 2  رد  ار  همرکم  هکم  رد  یناریا  تنـس  لها  نارئاز  هژیو  شیامه  لاسما  هلاس  ره  لومعم  قبط  هثعب  تنـس  لها  دحاو  هلآ » هیلع و 

لابقتـسا درک . رازگرب  هثعب  ياهـشیامه  نلاـس  رد  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ياـهبنارگ  رهوگ  ود  ترتـع  نآرق و   » ناونع اـب  هجح 
. دوب هدیشخب  یصاخ  قنور  ار  شیامه  نیا  عجارم  ياههثعب  یخرب  ناگدنیامن  روضح  نارئاز و  نانامهم و  ینـس ، هعیـش و  ياملع  هوکـشاب 
، دندوب هدش  توعد  رفن  هکنآ 600  مغر  یلع  اهنآ  دادعت  دندرک و  تکرش  فلتخم  ياهناتسا  زا  ناوراک و  دودح 20  زا  تنس  لها  نارئاز 

زین دندوب  نمکرت  ناتسلگ و  ناتسا  زا  اهنآ  رتشیب  هک  تنس  لها  ناوج  هدرک و  لیـصحت  نارهاوخ  زا  يدایز  دادعت  دیـسریم و  رفن  هب 800 
دننامه شیامه  نیا  دوب و  هدیـشخب  شیامه  هب  ياهژیو  هولج  نارظنبحاـص  رظن  هب  هک  دنتـشاد  لاـعف  روضح  یلحم ) ساـبل  اـب   ) سلجم رد 

دوب و مزال  رایـسب  دش  حرطم  شیامه  نیا  رد  هک  یثحابم  دندوب  دقتعم  همه  دـش و  هجاوم  نانامهم  ریظن  مک  لابقا  اب  هرونم  هنیدـم  تسـشن 
ناگدـننک تکرـش  زا  يدادـعت  دـیدرگ و  هئارا  ناـنامهم  مهف  روـخرد  بلاـطم  درک و  ادا  ار  سلجم  قـح  ًاـبیرقت  مه  نانارنخـس  ینارنخس 

یملع و تسـشن  نیا  تانّـسحم  زا  یکی  دوش . رارکت  ناشدوخ  ياهناتـسا  رد  ناریا و  رد  تاسلج  نیا  دـندرک   484 ص : جح 25 ، داهنشیپ 
هاگدـید زا  تسا  هتفرگ  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  رتـمک  هک  یتاـعوضوم  رد  تنـس  لـها  مه  نایعیـش و  مه  هک  دوب  نیا  نآ  توق  طاـقن 

دحاو لوؤسم  مسارم ، نیا  زاغآ  رد  تسا . ناناملسم  نیب  توخا  داجیا  بهاذم و  بیرقت  ياههار  زا  یکی  نیا  دندرگیم و  علطم  رگیدمه 
يربهر مظعم  ماقم  دومنهر  زا  ماهلا  ار  تنـس  لها  شیاـمه  يارب  ترتع » نآرق و   » عوضوم باـختنا  هفـسلف  ینانخـس ، رد  هثعب  تنـس  لـها 

عیـشت لها  ننـست و  لها  تاکرتشم  ناونع  هب  تیب  لها  نآرق و  هب  هجوت  زین  جـح و  یغیلبت  ياـهتیلاعف  رد  نآرق  نتفرگ  رارق  روحم  رب  ینبم 
مهیلع تیب  لها  بحم  هک  دـنرادنپب  ياهدـع  تسا  نکمم  هچرگ  تفگ : ینامز  مالـسالا  ۀـجح  درمـشرب . اـهنآ  رتشیب  هچره  تدـحو  يارب 

رب ردـق  نآ  یعفاش  ماما  اًلثم  دناهتـشاد . ربمایپ  ترتع  هب  يدایز  هجوت  خـیرات ، لوط  رد  تنـس  لـها  یلو  تسا ، نایعیـش  صوصخم  مالـسلا 
ماما هرابرد  دـناهدناوخ . هعیـش »  » ار وا  وردـنت ، تنـس  لها  زا  یخرب  هک  تشاد  رارـصا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  هب  يزرو  قشع 
زور ره  داتفا و  نادنز  هب  مالـسلا ، مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  مایق  زا  تیامح  تلع  هب  هک  هدـش  لقن  تنـس  لها  دوخ  زا  مه  هفینحوبا 
اضر ماما  ترضح  ترایز  هب  نارگید ، نمکرت و  چولب ، درک ، تنس  لها  زا  يرایسب  زین  نونکا  تفر . ایند  زا  ات  دروخیم  قالـش  هبرـض   10

رتاوتم هک  نیلقث  ثیدح  دنریگیم . مه  ار  ناشتاجاح  یهاگ  دنوریم و  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ناشیمارگ  رهاوخ  مالـسلا و  هیلع 
دناینید و فراعم  همـشچرس  عبنم و  ود  نآ  هک  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  اهبنارگ  ّرد  ود  هک  تسا  یفدص  تسا  تنـس  لها  هعیـش و  بتک  رد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنتـشاد . دیکأت  ثیدح  نیا  رب  ناش  گنـس  نارگ  همان  تیـصو  رد  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تهج  نیمه  هب 
یلع ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امهناو  ًادبأ  يدعب  اّولَضَت  نل  امهب  متکّـسمت  نإ  ام  یتیب  لهأ  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینإ  : » دومرف

يوار و نیرتهب  ترتع  دـننادیم و  ترـضح  نآ  تیب  لـها  ترتـع و  همه ، زا  رتـهب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یعقاو  تنـس  ضوحلا .»
، دننک هاگن  يوبن  ثیداحا  ناونع  هب  مالسلا  مهیلع  تیبلالها  همئا  ثیداحا  هب  تنـس  لها  دنناوتیم  نیاربانب  تسا . يوبن  تنـس  رگـشرازگ 

ثیدح  485 ص : جح 25 ، يّدج  ثیدح  يّدج ، ثیدـح  یبأ  ثیدـحو  یبأ ، ثیدـح  یثیدـح  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ 
داهنشیپ ساسا ، نیا  رب  هلآ .» هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ثیدح  ّیلع  ثیدحو  ّیلع  ثیدح  هثیدحو  نسحلا  ثیدح  نیسحلا  ثیدح  نیسحلا و 
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مهیلع تیبلا  لها  همئا  ثیدـح  رازه  اههد  زا  تنـس  لـها  ءاـملع  يرادرب  هرهب  يارب  یهار  هک  تسا  نآ  تنـس  لـها  هعیـش و  ءاـملع  هب  نم 
يرادرب هرهب  نیا  لصا  هتبلا  دنیایب ، تنس  لها  یثیدح  عماوج  زا  رتشیب  يرادرب  هرهب  يارب  یهار  هعیـش  ياهقف  هک  نانچ  دننک ، ادیپ  مالـسلا 

تکرب راثآ و  عوضوم  هب  شیامه  نیا  رد  ار  دوخ  نانخس  یناریا  جاجح  تسرپرس  نآ  زا  سپ  دوب . هدش  عورش  میدق  زا  هعیش  ءاهقف  طلست 
؛ ترتع نآرق و   » شیامه زا  يرگید  شخب  رد  تشذـگ . باتک  نیمه  لوا  لصف  رد  هک  داد ، صاصتخا  نآرق  تیب و  لها  دـنویپ  تخاـنش 

هراشا اب  تنـس ، لها  روما  رد  روهمج  سیئر  رواشم  یندم ، قاحـسا  دمحم  يولوم  هلآ ،» هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياهبنارگ  رهوگ  ود 
زراب یگژیو  کی  فلتخم ، ياههقرف  نتشاد  دوجو  اب  مالسا  نید  هناتخبشوخ ، تفگ : نوظفاحل ،» هل  اناورکذلا  انلزن  نحن  انا   » هفیرش هیآ  هب 

فلتخم ياـههقرف  هک  یلاـح  رد  تسا . هدـنام  یقاـب  نآ  ناوریپ  تسد  رد  یفیرحت  نیرتمک  نودـب  نآ ، ینامـسآ  باـتک  هکنیا  نآ  دراد و 
رازه و تشذگ  اب  هک  تسا  نیا  میرک  نآرق  تازجعم  زا  دنراد ، نیداینب  ياهفالتخا  اب  ینامـسآ  ياهباتک  نایحیـسم ، هلمج  زا  نایدا  یخرب 

کی یتح  بهذـم  ود  نیب  ياهفالتخا  یخرب  مغر  هب  عیـشت  لها  نآرق  ننـست و  لها  نآرق  نیب  گرزب ، باتک  نیا  لوزن  زا  لاس  دـصراهچ 
يراخب ياهباتک  رد  دناهتشون ، تیب  لها  هرابرد  بهذم  ینس  ياملع  هک  يددعتم  ياهباتک  زا  رظن  فرـص  درادن . دوجو  زین  فالتخا  هملک 

اهدـصاهنآ رد  هک  دراد  دوجو  مالـسلا » مهیلع  تیبلا  لها  ۀـبحم  باب   » مان هب  یباب  تسا ، تنـس  لها  ياهباتک  نیرتربتعم  وزج  هک  ملـسم  و 
هک ار  یـسک  یلو  دـشاب ، ربمایپ  قشاع  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا . هدـش  لقن  هراب  نیا  رد  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  فلتخم  ثیدـح 

یسک قشاع  یلو  دشاب ، هتشاد  تدارا  ربمایپ  هب  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  دشاب ؟ هتـشادن  تسود  هدناشن ، دوخ  هناش  رب  هدیـسوب و  ربمایپ 
هب دشاب ؟ هتـشادن  تدارا  نآ  حتاف  هب  یلو  دنک ، راختفا  ربیخ  حـتف  هب  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  دـشابن ؟ هدرکیم ، مایق  شیارب  ربمایپ  هک 

هعیـش و زا  یندم  يولوم   486 ص : جـح 25 ، تسین . یلومعم  ناسنا  کی  راک  ربیخ ، حـتف  هک  دـمهفیم  دوجوم  دـهاوش  زا  هک  یتقو  هژیو 
دنوخآ تنـس ، لها  شیامه  يدـعب  نارنخـس  دـننکن . تسرد  فالتخا  درادـن ، دوجو  یفالتخا  اهنآ  هراـبرد  هک  یلئاـسم  زا  تساوخ  ینس 
ثیدح نیا  هب  هجوت  اب  : » تفگ نیلقث  ثیدح  هب  هراشا  اب  ینانخس ، رد  هک  دوب  ناتـسلگ  ناتـسا  تنـس  لها  هعمج  ماما  ربهر ، قازرلادبعالم 
موزلم مزال و  ود ، نیا  تسین و  یفاک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  هب  کسمت  نودـب  نآرق  هب  کسمت  هک  دوشیم  مولعم  فیرش 
مرکا ربمایپ  ياهبنارگ  رهوگ  ود  ترتع ، نآرق و   » شیامه نارنخـس  نیرخآ  یباخرـس ، اتـسومام  هدـقن  ناتـسرهش  هعمج  ماما  دـنرگیدکی .»
نادناخ هب  هقالع  درک : دیکأت  تنس ، لها  دزن  ربتعم  ثیدح  نیدنچ  هب  هراشا  اب  شنانخس  رد  یباخرـس  اتـسومام  دوب . هلآ » هیلع و  هللا  یلص 
ثیدح هب  تیانع  دشاب . ناراوگرزب  نیا  هب  کسمت  همدقم  دیاب  تسا و  يداع  ياههقالع  زا  شیب  يزیچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

ارهز همطاـف  مالـسلا ، هیلع  یلع  تیب ،» لـها   » زا میرک  نآرق  روظنم  دـنکیم  نشور  یبوخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  زا  لوقنم 
دنتاجن و یتشک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تسا ، هتفگ  يرعـش  رد  یعفاش  ماما  هک  روطنامه  دنراوگرزب و  ود  نآ  نادـنزرف  مالـسلا و  اهیلع 

نانآ زا  يوریپ  تیب و  لها  هب  کسمت  رد  نونکات  هک  مینک  فارتعا  دـیاب  تنـس  لها  ام  تسین و  نکمم  تاجن  ناـشیا ، هب  کـسمت  نودـب 
مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  حدم  ناهفصا  تراشب  حیشاوت  هورگ  هلیـسو  هب  شیامه  رد  هدش  ءارجا  حیـشاوت  نتم  میاهدرک . یهاتوک 
ۀسادقلا نِم  اهاسَکو  ءامـسلا  لهأل  ًارِهاز  ًاسَبَق  َْتناک  َمدآ  لبق  شرعلا  یف  یه  ءارهزلا  دلوم  یف  ًيرـشب  کل  یئالو  فزأ  یفطـصملا  خأ  ای 

هنم تناکو  لوسرلا  ۀناحیر  یه   487 ص : جح 25 ، ءاسنلا  ریخو  یضترملا  ۀجوز  هط  ۀعـضب  نیطبـسلا  مُأ  یه  ءارذعلا  ۀسادق  هنم  نیأ  ًادرب 
ءافـشلاب ۀعوفـشم  یثعب  موی  هیف  ۀعافـشلا  کنم  وجرأ  انأ  ءاکبو  همـسب  نم  ًاضیفتـسم  يدیـشن  لوسرلا  ۀعـضب  ای  كاه  ءاذشألاب  حوفت  ًابیط 

نم و مرج  همطاف  يانث  حدـم و  هدیـصق  نم و  عبط  همطاف  يـالو  رهم و  تبحم و  نم و  بلق  همطاـف  ياـطع  فطل و  تیاـنع و  نم و  تسد 
دشک ادخ  يوس  همطاف  رهم  هتـشر  همطاف  يادف  منم  همطاف  يادف  منم  همطاف  ياپ  كاخ  هب  همطاف  تسد  لذب  هب  همطاف  يازج  زور  تعافش 
نورب ياپ  ارم  دـشُک  الب  هب  ای  دـنک  اطع  رگا  درد  ارم  دـشک  امـس  هب  ای  ارم  دـنز  نیمز  هب  رگ  ارم  دـشِک  اجک  هب  ات  ماهداد  شـالو  هب  لد  ارم 

488 ص : جح 25 ، ءارهز  ای  یتالوم  ای  ۀمطاف  ای  یتالوم  ای  همطاف  يوگتفگ  هب  رگم  ملد  دوشن  او  همطاف  يوک  رس  زا  مهنیمن 

ناتسناغفا نیرجاهم  هثعب  . 5
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دودح  ) یهبانتعم دادعت  زین  لاسما  دنیآیم . یحو  نیمزرس  هب  ناتسناغفا  هلمج  زا  فلتخم  ياهروشک  ناناملسم  زا  رفن  رازه  اهدص  لاس  ره 
فلتخم ياهرهـش  میقم  نیرجاهم  زا  يدادـعت  زین  ناریا  یمالـسا  يروهمج  زا  دـندوب . هدـش  فرـشم  جـح  هب  ناتـسناغفا  زا  رفن ) رازه  یس 

نیرجاهم ماـنب  ياهثعب  لیکـشت  اـب  لـبق ، ياـهلاس  هماـنرب  قباـطم  يربهر ، مظعم  ماـقم  هثعب  دـندوب . هتفاـی  ار  جـح  هب  فرـشت  قیفوت  روشک ،
.1 تساـهتیلاعف . نـیا  زا  ياهصـالخ  دـیآیم  یپ  رد  هـچنآ  دروآرد . ارجا  هـب  یناتـسناغفا  جاـجح  يارب  ار  یعوـنتم  ياـههمانرب  ناتـسناغفا ،
ناریا و زا  هک  یناتـسناغفا  جاـجح  زا  نت  اهدـص  تکرـش  اـب  همرکم  هـکم  رد  يربـهر  مـظعم  ماـقم  هـثعب  رد  ناتـسناغفا  شیاـمه  يرازگرب 
یگنهامه و . 2 دـندوب . هدرک  ادـیپ  روضح  جـح  مسارم  رد  اهروشک  ریاس  هیروس و  اـکیرمآ ، ییاـپورا ، فلتخم  ياـهروشک  ناتـسناغفا و 

دیدزاب . 3 یناریا . جاـجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدـنیامن  اـب  ناتـسناغفا  ياـملع  زا  یگرزب  عمج  تاـقالم  يرازگرب  يارب  اـملع  زا  توعد 
رد ینارنخس  یناتسناغفا و  جاجح  ياهناوراک  زا  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  زا  یتأیه  هارمه  هب  ناتـسناغفا  روما  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هدنیامن 

ریزو نواعم  ینارنخس   489 ص : جح 25 ، ناتسناغفا و  شیامه  رد  تکرش  يارب  ناتـسناغفا  تلود  هثعب  نیلوؤسم  زا  توعد  . 4 نانآ . عمج 
یلو مرتحم  هدنیامن  اب  ناتسناغفا  فاقوا  جح و  داشرا ، ریزو  نواعم  تاقالم  یگنهامه  . 5 شیامه . نیا  رد  ناتسناغفا  فاقوا  جح و  داشرا ،

اب تاقالم  یناتـسناغفا و  جاجح  ياـهناوراک  زا  دـیدزاب  . 7 یناغفا . نیرجاـهم  ياـهناوراک  زا  دـیدزاب  . 6 یناریا . جاـجح  تسرپرـس  هیقف و 
مایپ هیرشن  هیعدا و  بتک  دیجم و  نآرق  عیزوت  . 8 دندوب . هدش  فرشم  جح  هب  ناتسناغفا  فلتخم  ياهرهش  زا  هک  عیشت  تنس و  لها  ياملع 

بهاذم بیرقت  شیامه  رد  تکرـش  تهج  یناتـسناغفا  ياملع  زا  توعد  . 9 فلتخم . تایرـشن  تاوزج و  بتک ، هنیدم و  هکم و  رد  جـح 
490 ص : جح 25 ، همرکم . هکم  رد  یمالسا 

رتویپماک زکرم  . 6

تیلاعف  IT ياروش رظن  ریز  هثعب  فلتخم  ياـهتنواعم  يرازفامرن  يرازفاتخـس و  ياـهزاین  نیماـت  تهج  رد  هثعب  رتویپماـک  زکرم  هدـیکچ 
رازفاتخـس رازفامرن و  شخب  ود  رد  شرازگ  نیا  رد  يراج  لاس  جـح  مسوم  رد  زکرم  نیا  رد  هتفرگ  تروص  ياهتیلاعف  لصاح  دـنکیم .

: تسا هدوـب  هدـمع  شخب  هس  رد  جـح 1425  مسوم  رد  هثعب  رتویپماـک  زکرم  رازفامرن  شخب  ياـهتیلاعف  رازفا  مرن  فـلا ) تسا : هدـش  هئارا 
رازفامرن . 1 للملا . نیب  تنواـعم  ياـههیوگ  تبث  رازفامرن  هیهت  هنازور و  تاـشرازگ  تبث  رازفامرن  دـیلوت  مپکا ، رازفامرن  لـیمکت  هعـسوت و 

ود  491 ص : جح 25 ، زا  نویناحور  تنواعم  یمیدق  رازفامرن  تیفیک  تعرس و  دوبهب  فده  اب  ادتبا  رد  مپکا  رازفامرن  همدقم  - 1 مپکا 1 -
جح مسوم  مایا  رد  زودنیو  تحت  یسیون  همانرب  ياهيروانف  نیرتدیدج  زا  هدافتـسا  اب  رازفامرن  نیا  دش . يزاس  هدایپ  یحارط و  شیپ  لاس 
رانک ار  یمیدـق  متـسیس  نویناحور  تنواعم  هک  ینعم  نیدـب  دـیدرگ . یتایلمع  لاـس 1424  جـح  مسوـم  رد  دـش و  يزیر  یپ  لاس 1423 

"، نکسم ناوراک "و " دارفا "،" لوا " فورح  زا  هک  تفرگ  مان  مپکا " دیدج " رازفامرن  نیا  دومن . هدافتـسا  دیدج  متـسیس  زا  هتـشاذگ و 
، لماوع نارئاز ، اهتنواعم ، ياضعا   ) دارفا تاـعالطا  تیریدـم  ناـکما  مپکا  تسا . هدـش  هتفرگرب  جـح ، دـنیآرف  رد  یلـصا  میهاـفم  ینعی 

اهلته  ) اهنکـسم اهزاورپ ، اهناوراک ، تاعالطا  تسا ،) طبترم  جح  اب  یعون  هب  هک  يدرف  ره  یلک  روط  هب  و  نیـسرزاب ، نیغلبم ، نویناحور ،
رارق ربراک  رایتخا  رد  ار  دارفا و ...  ناوراک و  فرشت  قباوس  اهنکسم ، هراجا  قباوس  دنوشیم ) رقتـسم  نآ  رد  اهناوراک  هک  ییاهنامتخاس  و 

زا هدافتـسا  هب  زین  تراظن  و  للملا ، نیب  ییارجا ، نوچمه  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ياهتنواعم  رگید  هک  دـش  ثعاب  تیلباـق  نیا  دـهدیم .
مپکا رازفامرن  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ياهورین  مازعا  تاعالطا  تیریدـم  ناکما  داجیا  درکیور  نیا  هجیتن  دـنروآ . يور  رازفامرن ، نیا 

نیا رد  یسرزاب  تراظن و  تنواعم  يارب  فرشت  هرود  کی  ياهناوراک  یبایزرا  تیعضو  زا  يریگشرازگ  تبث و  ناکما  نینچمه  تسا .
مهارف جـح  رد  حرطم  میهاـفم  هب  نتخادرپ  يارب  ار  یبساـنم  رتـسب  مپکا  رازفامرن  یلاـمجا ، هاـگن  کـی  رد  تسا . هدـش  ینیب  شیپ  رازفامرن 
دوجو ترایز  جح و  نامزاس  رازفامرن  رد  هک  یتیلباق  دهدیم . ار  جح  تاعالطا  يور  زکرمتم  تیریدم  نکما  ناربراک  هب  هک  تسا  هدومن 
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، تسا هتـشاد  تماقا  نکـسم  مادـک  رد  لاس  ره  هدـش و  فرـشم  ییاهلاس  هچ  رد  ناوراک  نالف  هک  لاؤس  نیا  يوگخـساپ  ناشیا  درادـن و 
تسا و فرشت  هرود  کی  رد  دوجوم  تاعالطا  هرابرد  ییوگخساپ  هب  رداق  اهنت  ترایز  جح و  نامزاس  متـسیس  رگید ، ترابع  هب  دنتـسین .
رد هتفرگ  تروص  تامادقا  تامادقا  لصفرـس  - 2 - 1 درادن . ار  فلتخم  فرـشت  ياههرود  تاعالطا  نتـشاذگ  مه  رانک  هسیاقم و  ناکما 
رد تسا . یـسررب  لباق  رازفامرن  رد  دـیدج  ياهتیلباق  داجیا  یتاعالطا و  یهد  سیورـس  دـعب  ود  رد  جـح 1425  مسوم  رد  مپکا ، رازفامرن 

ياهشرازگ هئارا  - 1 - 2 تسا : لیذ  دراوم  لماش  مپکا  رازفامرن  هراـبرد  هتفرگ  تروص  تامادـقا   492 ص : جح 25 ، یلامجا  هاگن  کی 
درکلمع دوبهب  - 4 رازفا 2 - مرن  هب  دـیدج  تاـعالطا  تبث  ياـهمرف  ندوزفا  - 3 فلتخم 2 - ياهرادومن  اـهمرف و  پاـچ  - 2 فلتخم 2 -
نیرتیوق نیرتـمهم و  زا  یکی  فلتخم  تاـشرازگ  هئارا  - 1 - 3 مپکا 1 - يارب  یبناـج  ياـهرازفا  مرن  هیهت  - 5 رازفا 2 - مرن  یلبق  ياهـشخب 
فلتخم ياهرامآ  هیهت  اهریگـشرازگ و  عاونا  ناوتیم  نآ  هلیـسوب  هک  تسا  ایوپ  يریگشرازگ  ناکما  مپکا  رازفامرن  رد  دوجوم  ياهتیلباق 

هیهت ناکما  ترایز  جـح و  نامزاس  یتاعالطا  ياهکناب  هب  ایوپ  يریگـشرازگ  مرف  لاـصتا  اـب  دومن . هیهت  دوجوم  یتاـعالطا  ياـهکناب  زا  ار 
مـسوم لوط  رد  رذگهر  نیا  زا  تسا . هدش  ریذپناکما  یتحار  هب  مپکا  متـسیس  رد  ترایز  جح و  نامزاس  تاعالطا  زا  فلتخم  تاشرازگ 

هراشا لـیذ  دراوم  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدـیدرگ  هیهت  فلتخم  ياهـشخب  اـهتنواعم و  يارب  یفلتخم  تاـشرازگ  جح 1425 ،
زاورپ تنوکـس و  تیعـضو  شرازگ  هکم  رد  ناـشیا  نویناـحور  نیطبار و  شرازگ  اـهنآ  مناـخ  نیطبار  اـههغلبم و  زا  يریگشرازگ  دومن :

یـسرزاب تراظن و  تنواعم  يارب  هتـشذگ  لاس  ياهناوراک  ياهیبایزرا  تیعـضو  زا  يریگشرازگ  ناکما  داجیا  غالب  هکبـش  نویناحور 
ایوپ يریگشرازگ  رد  تنواعم  نآ  يارب  هتـشذگ  لاس  رد  للملا  نیب  تنواـعم  هدـش  تبث  ياـههیوگ  نتم  زا  يریگشرازگ  ناـکما  داـجیا 

یناریا نارئاز  دادعت  تیعضو  شرازگ  هبساحم و  هژیو  ییارجا  يارب  اهزاورپ  تیعضو  هنیدم و  هب  دورو  هکم و  زا  جورخ  تیعضو  شرازگ 
فلتخم ياهرادومن  اـهمرف و  پاـچ  - 2 - 3 - 1 493 ص : جـح 25 ، هژیو  ییارجا  يارب  ناـمز  زا  هظحل  ره  رد  هنیدـم  هـکم و  رد  رقتـسم 
رادومن پاـچ  زا : دـنترابع  اـهنآ  نیرتمهم  هک  دـیدرگ  پاـچ  هداـمآ و  مپکا  رازفامرن  رد  هدـش  مهارف  تاـعالطا  طـسوت  یفلتخم  ياـهمرف 

تبث ياـهمرف  ندوزفا  - 3 - 3 - 1 نیطبار . دوخ  یبایزرا  تهج  رد  یلک  نیگناـیم  اـب  طـبار  ره  یباـیزرا  ياـهرتماراپ  نیگناـیم  ياهسیاـقم 
هلمج نآ  زا  هک  دیدرگ  هفاضا  جح 1425  مسوم  رد  مپکا  رازفامرن  رد  دـیدج  تاعالطا  تبث  يارب  ییاهمرف  رازفا  مرن  هب  دـیدج  تاعالطا 

تاشرازگ عاونا  هک  تسا  هدـش  یعـس  یلک ، مرف  کی  یحارط  اب  مپکا  متـسیس  رد  تاشرازگ  مرف  دومن : هراـشا  لـیذ  ياـهمرف  هب  ناوتیم 
لماش شرازگ ، ره  مرف  نیا  رد  دوش . هداد  ششوپ  اهشرازگ  رگید  و  طبار ، شرازگ  " هورم ، افص و  کسانم  ییوگخساپ  شرازگ " دننام 

لوط هب  دراوم ، نیا  دوشیم . فلتخم  رامآ  يدادعت  باوج و  لاؤس و  يدادعت  تاداقتنا ، تاحیـضوت ، تاداهنـشیپ ، يرـس  کی  عون ، کی 
تاشرازگ عاونا  هیهت  اب  هدـنیآ  رد  مپکا  کناب  رد  تاعالطا  نیا  تبث  اب  دـنهدیم . لیکـشت  ار  شرازگ  کی  هدـنهد  لیکـشت  رـصانع  یلک 

فرـشت هرود  ره  رد  و ...  غلبم ، یناحور ، زا  معا  درف  ره  فرـشت  دروآهر  مرف  داد . ماجنا  تاعالطا  يور  یعماج  تیریدم  ناوتیم  يرامآ 
ییاه مرف  هیهت  اب  نویناحور  مرتحم  تنواعم  يراج  لاس  زا  هک  دراد  نایب  يارب  يدروآ  هر  یلک  روطب  ای  ههبش  هبرجت ، هرطاخ ، هلسلس  یکی 
کناب رد  یمرف  طسوت  تاعالطا  نیا  تسا . هتـشاد  تاعالطا  نیا  يروآ  عمج  رد  یعـس  دـحاو ، نآ  نیغلبم  نویناـحور و  هب  نآ  ياـطعا  و 

تیعـضو مرف  نیا  رد  یبایزرا  تیعـضو  مرف  دومن . هدافتـسا  نآ  زا  ار  اهیـسررب  اهشرازگ و  عاونا  ناوتب  هدـنیآ  رد  ات  هدـش  تبث  تاـعالطا 
یبایزرا یبایزاب  تبث و  متـسیس  هک  تسا  رکذ   494 ص : جـح 25 ، نایاش  تسا . تیؤر  لباق  یناحور  کی  نونک  ات  ادـتبا  زا  ياهیبایزرا 
یبایزرا ره  راتخاس  نیا  رد  تساه . یبایزرا  عاونا  رد  هدافتسا  لباق  راتخاس  نیا  هک  دریگیم  هرهب  یلک  یمومع و  راتخاس  کی  زا  مپکا  رد 
فیرعت ناکما  دراوم  نیا  کیکفت  راتخاس و  نیا  تساهرتماراپ . نیا  هب  طوبرم  تارمن  یبایزرا و  رتماراـپ  يدادـعت  باـیزرا ، کـی  لـماش 
یبایزرا مرف  هرابرد  يدعب  ياهشخب  رد  دزاسیم . ریذپناکما  یتحارب  همانرب و  رد  تارییغت  لامعا  نودب  اهنآ  زا  هدافتـسا  اهرتماراپ و  عاونا 
ياهتیلباق هلمج  زا  دارفا  يریوصت  یتوص و  تاعالطا  هریخذ  تبث و  ناکما  داجیا  دارفا  يریوصت  یتوص و  مرف  دش . دهاوخ  تبحـص  رتشیب 

دارفا هب  ریوصت و ...  ملیف ، یتوص ، ياهلیاف  صیـصخت  ناـکما  مرف  نیا  رد  تسا . هدوب  فرـشت  هرود  نیا  رد  مپکا  رازفامرن  هب  هدـش  هفاـضا 
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فلتخم دراوم  رد  ناوتیم  هک  دوشیم  يرادهگن  کناب  رد  دارفا  ریواصت و ...  اهینارنخس ، اهراون ، زا  ياهقباس  بیترت  نیدب  دراد . دوجو 
یضعب جح 1425  مسوم  رد  رازفا  مرن  یلبق  ياهشخب  درکلمع  دوبهب  - 4 - 3 - 1 درب . هرهب  نآ  زا  ياهعجارم  عبانم  هیهت  ای  ویشرآ  هیهت  دننام 

متسیس تاناکما  نیرتیوق  زا  یکی  یناحور  یبایزرا  مرف  زا : دنترابع  اهشخب  نیا  دیدرگ . رتهب  ای  حالصا  مپکا  رازفامرن  ياهـشخب  اهمرف و  زا 
تبث دورو و  ناکما  هک  تسا  هدـش  یحارط  ياهنوگ  هب  یناحور  یبایزرا  مرف  تساهیبایزرا . عاونا  تاعالطا  تبث  فیرعت و  ناکما  مپکا ،

تروص رد  ربراک  هب  رادـشه  هرمن و  ممیزکام  فیرعت  ناکما  دروآیم . مهارف  تقد  نیرتشیب  اب  نامز و  نیرتمک  رد  ار  یبایزرا  تاـعالطا 
یتاناکما هلمج  زا  بسانتم  روط  هب  بایزرا  تبث  بایزرا و  نییعت  زا  ربراک  نتخاـس  زاـین  یب  قوف ، هدـش  فیرعت  دـح  زا  رتشیب  دادـعا  تبث 
ياهشرازگ تبث  ناکما  نیطبار  ياهشرازگ  مرف  نیطبار  ياهشرازگ  مرف  دناهدیدرگ . هفاضا  مرف  نیا  هب  يراج  فرشت  هرود  رد  هک  دنتـسه 

حالصا و مرف  نیا  فرشت  هرود  نیا  رد  هک  دروآیم  مهارف  ار  ياهـشرازگ   495 ص : جح 25 ، نیا  یـسررب  هجیتن  دارفا و  دروم  رد  نیطبار 
روط هب  هک  اهزاین  زا  ياهراپ  مپکا ، رازفامرن  یتیریدـم  ياهتـسایس  ساسا  رب  مپکا  يارب  یبناج  ياـهرازفا  مرن  هیهت  - 5 - 3 - 1 دیدرگ . رتهب 

هب طبترم  اما  مپکا  رازفامرن  زا  جراخ  دنبلطیم ، ار  يدایز  مجح  يرازفامرن  رظن  زا  دنتسین و  ریگرد  فرشت  هرود  یلـصا  میهافم  اب  میقتـسم 
اتـسار نیا  رد  رازفامرن  ود  نونکات  دنوشیم . هدیمان  مپکا  یبناج  ياهرازفا  مرن  اهرازفا ، مرن  هنوگ  نیا  دنوشیم . يزاس  هدایپ  یحارط و  نآ 
يارب همانرذـگ  پاچ  رازفامرن  مپکا و  تاعالطا  کناب  هب  ترایز  جـح و  نامزاس  کناب  زا  تاعالطا  لاـقتنا  رازفامرن  تسا : هدـش  یحارط 

جح و نامزاس  متـسیس  مپکا  هب  نامزاس  زا  تاعالطا  لاقتنا  دـنریگیم . رارق  هدافتـسا  دروم  مپکا  رانک  رد  هک  دنتـسه  ییاهرازفا  مرن  دارفا ،
نیا ناوـتب  هک  دوـش  یحارط  یمزیناـکم  تسیاـبیم  نیارباـنب  تسا . نکـسم  زاورپ و  اـهناوراک و  نارئاز ، تاـعالطا  هدـننک  دـیلوت  تراـیز 
نیا دومن . هدافتـسا  رازفامرن  رد  نآ  زا  ناوتب  هک  یعون  هب  داد  رارق  مپکا  کناب  رد  هدناوخ و  جح  نامزاس  کناب  زا  یلکـش  هب  ار  تاعالطا 

رازفامرن . 2 دیدرگ . يرادرب  هرهب  هدیـسر و  نایاپ  هب  مسوم  نیا  رد  نآ  لیمکت  لحارم  هک  تسا  هدش  هیبعت  یبناج  رازفامرن  کی  رد  ناکما 
ياهدحاو اهتنواعم و  هیلک  یهد  شرازگ  متسیس  هک  دش  ررقم  هرونم  هنیدم  رد  هثعب   IT ياروش هبوصم  ساسا  رب  هنازور  ياهشرازگ  تبث 
یگداوناخ مان  مان و  لماش  مرف  نیا  تفرگ . رارق  لمع  كالم  یبایـشزرا  دـحاو  يریگشرازگ  مرف  ساسا ، نیا  رب  دوش . هزیناکم  هثعب  هعبات 

زا سپ  تسا . شرازگ  هب  طوبرم  ياهزاین  تالکشم و  اهداهنـشیپ و  حرـش ، تیلاعف ، مها  ینامزاس ، دحاو  ناونع ، خیرات ، هدنهد ، شرازگ 
هتفرگ رظن  رد  تاکن  اهتیلاعف و  هدمع  صوصخ ، نیا  رد  ییارجا  نویناحور و  للملا ، نیب  روما  ياهتنواعم  اب  ددعتم ، تاسلج  يرازگرب 
تحت يدربراک  ياههمانرب  يایازم  هدوب و  بو  رب  ینتبم  متسیس   496 ص : جح 25 ، تسا : لیذ  حرـش  هب  رازفامرن  نیا  یحارط  تهج  هدش 

. تسا هدش  هیبعت  تارادا  لک و  تارادا  اهتنواعم ، یمامت  یهد  شرازگ  روظنم  هب  هثعب  یتالیکشت  تراچ  یتخرد  راتخاس  تساراد . ار  بو 
هب ناربراک  تیریدم  شخب  یحارط  ناربراک . لک و  تارادا  اهتنواعم ، هعومجم ، لک  ناربراک : یسرتسد  حوطـس  تهج  هیال  راهچ  فیرعت 

497 ص : جح 25 ، یبایشزرا . دحاو  مرف  رب  قبطنم  اهشرازگ  پاچ  ناکما  ناشیا . یسرتسد  حوطس  دیدج و  ناربراک  فیرعت  روظنم 

هثعب رتفد  . 7

بلاق رد  ًاجیردت  ، 83 / 9 خّروم 30 / هبنشود  زور  رد  جح  هتفه  نایاپ  زا  سپ  هلـصافالب  هثعب ، رتفد  نانکراک  هنیدم  رد  هثعب  رتفد  يزادنا  هار 
رتفد ياهدحاو  يزادنا  هار  هب  قفوم  هدرـشف  راک  یهلا و  تایانع  اب  و  هرونم ، هنیدـم  مزاع   83 / 10 خّروم 1 / هبنش  هس  زور  زا  ورـشیپ  هورگ 
ریاس لئاسو  نتخاس  جراخ  راک و  لحم  يزاس  هدامآ  هناخریبد 1 . فلا ) هثعب : رتفد  ياهدحاو  تامادـقا  ّمها  رتفد  ياهتیلاعف  ّمها  . 1 دندش .

، اههمان پیات  . 4 تالـسارم . لاسرا  روتاکیدنا و  رتافد  هیهت  . 3 هنایار . ریثکت و  ياهمتـسیس  يزادـنا  هار  بصن و  . 2 هناخریبد . زا  اهدـحاو 
عیزوت . 6 گرب . یبیرقت 21000  دادعت  هب  تکارت و ...  هیعالطا و  همان و  ریثکت  . 5 گرب . یبیرقت 864  دادعت  هب  اهتکارت و ...  اههیعالطا ،

ب) دروم . هدراو 101  ياههمان  دادعت  . 8 دروم . هرداص 149  ياههمان  دادعت  . 7 498 ص : جح 25 ، دروم . دادعت 551  هب  هرداص  ياههمان 
. هثعب تاماظتنا  ياهتسپ  يزادنا  هار  رارقتسا و  . 2 یثنخ . کچ و  یصصخت  ياهتایلمع  نداد  ماجنا  فارطا و  طیحم  ییاسانش  تاماظتنا 1 .
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يزادـنا هار  صوصخ  رد  تارباخم  دـحاو  اب  يراکمه  . 4 تاعجارم . هب  يزور  هنابـش  ییوگخـساپ  هثعب و  تاعجارم  دحاو  يزادـنا  هار  . 3
.7 یمومع . ینارنخـس  تاسلج  مظن  تینما و  نیمأت  . 6 یبایـشزرا . رتفد و  هزوح  ياهقاتا  هعومجم  يزاس  هدامآ  . 5 رتفد . تاطابترا  متسیس 

ياهمتـسیس هثعب و  رتفد  يزاس  هدامآ  رتفد 1 . تاطابترا  ج ) عیقب . ناتـسربق  راوج  رد  لیمک  ياعد  مسارم  نوبیرت  تظاـفح  تینما و  نیمأـت 
زا ناشیا  دـیدزاب  هتـسجرب و  ياهتیـصخش  نانامهم و  اب  هیقف  یلو  هدـنیامن  تاقالم  تاـقوا  میظنت  نیعجارم 3 . هب  ییوگخـساپ  یطابترا 2 .

هیلک اب  یگنهاـمه  یطاـبترا و  یتامدـقم و  روما  نداد  ماـجنا  یمومع 1 . طباور  د ) نوگاـنوگ . تاـسلج  اهـشیامه و  رد  روضح  نکاـما و 
یحارط و . 2 یطایخ . یـشاقن و  یطاطخ ، ياههاگراک  يزادنا  هار  رارقتـسا و  یتاکرادـت و  مالقا  نیمأت  هنیدـم و  داتـس  هثعب و  ياهدـحاو 

تنزرب هب  موسوم  بوـغرم  یکیتسـالپ  شـشوپ  زا  هدافتـسا  اـب  عـبرم  رتـم  عوـمجم 114  رد  یمالـسا  يروـهمج  گرزب  مـچرپ  تخود 4 
هـثعب و ناـمتخاس  ماـب  زارف  رب  اــهمچرپ  بـصن  . 4 يراکـشوج . هـطقن  اـب 1000  مچرپ  هدـنرادهگن  ياـههقلح  يراکـشوج  . 3 يرنیتناک .

ياهولبات يزاسزاب  . 6 499 ص : جـح 25 ، هثعب . يامن  بصن  يزاس و  هداـمآ  . 5 گرزب . روتکژورپ  ددـع  زا 8  هدافتـسا  اب  نآ  يزادرپرون 
دیدج يولبات  یشاقن  یحارط و  . 7 يرورـض . ریغ  ياهتکارت  يروآ  عمج  بسانم و  ياهولبات  دّدجم  يریگراک  هب  لبق و  لاس  زا  هدـنامیقاب 

یتـیلونوی ياـهولبات  یـسیونشوخ و  تاشرافـس  هیلک  نداد  ماـجنا  . 8 نلاـس . تاـنییزت  نآرق و  تیروحم  ظاـحل  اـب  هثعب  تاـعامتجا  نلاـس 
تهج رد  رس  يولبات  زا 50  شیب  بصن  یحارط و  . 9 یکـشزپ و ...  تأیه  هاگدورف ، هرونم ، هنیدم  داتـس  هثعب ، ياهدحاو  هثعب ، ياهتنواعم 

ششوپ يارجا  . 11 ددع . دادـعت 100  هب  رتافد  زا  یخرب  یمومع و  ياـهلحم  رد  یتیلونوی  يولباـت  بصن  یحارط و  . 10 يرادا . ياهدحاو 
هیهت . 12 بسانم . ياهتکارت  یـشاقن و  ياهولبات  يرجآ  يامن  اب  یتیلونوی  ياهولبات  دراکالپ ، زا  هدافتـسا  اـب  هثعب  يرادا  تاـقبط  یتاـغیلبت 

اهناوراک یتاغیلبت  ياهتکارت  يدنب  هتسب  . 13 گرب . زا 8000  شیب  عومجم  رد  هنومن و  دادعت 30  هب  اهناوراک  یتاغیلبت  شـشوپ  ياهتکارت 
اهـشیامه و لودج  نیودت  میظنت و  . 14 گرب .) ًاعومجم 8100   ) اهناوراک نیب  عیزوت  روظنم  هب  هنیدـم  داتـس  هب  لاسرا  تکاـپ و  رد 270 

حور ياعد  همانرب  راـهچ  يرازگرب  . 15 طبریذ . يدابم  هیلک  هب  نآ  غالبا  جـح و  کـسانم  ياهـسالک  یمومع و  ياهینارنخـس  ياـههمانرب 
ياهـسالک هبدـن و  ياعد  نآرق ، اب  یبش  یمومع ، ینارنخـس  ياههمانرب  لماک  يارجا  . 16 بولطم . وـحن  هب  نیمرحلا  نیب  رد  لـیمک  شخب 

، مدـقم ریخ   ) فلتخم ياهتبـسانم  يارب  یـسیونشوخ  ياـهدراکالپ  هیهت  . 17 قیقد . يدـنب  نامز  اـب  لودـج و  قبط  جـح  کـسانم  شزومآ 
ياهناکم رد  بصن  یطاطخ و  راـثآ  هدافتـسا  يارب  یتیلونوی  یحارط  . 18 رتم . یبیرقت 175  دادعت  هب  اهـشیامه و )...  یبهذم ، ياهتبـسانم 

نکاـما رد  بصن  هدـش و  یـسیونشوخ  یتـیلونوی  ياـهولبات  هیهت  یحارط و  . 19 500 ص : جح 25 ، ددـع . یبیرقت 15  دادـعت  هب  بساـنم 
نامتخاس فلتخم  طاقن  رد  بصن  يریگباق و  بیهذت و  ياهذغاک  اب  ابیز  ياهولبات  یسیونشوخ  . 20 ددع . یبیرقت 55  دادعت  هب  یمومع 

هب یمومع  هدافتسا  يارب  تاقبط  تانالعا  ياهولبات  رد   A 3 داعبا رد  رئاز  بصن  هیمهس و  قبط  رئاز  هیرـشن  عیزوت  . 21 دروم . دادعت 25  هب 
همانرب یگنهامه و  . 23 ینآرق . تاقباسم  تروص  هب  رئاز  هیرـشن  رد  پاـچ  تهج  ینآرق  ياهلودـج  هیهت  یحارط و  . 22 هنازور . تروص 

یکشزپ تأیه  داتس ، هثعب ، ياهدحاو  نیب  رئاز  هیرـشن  هنازور  عیزوت  ا 24 . ا . زا ج . یمازعا  ناـیراق  هورگ  زا  هنیهب  هدافتـسا  دروم  رد  يزیر 
تاعامتجا 27. نلاس  رد  یمومع  ینارنخـس  هسلج  يرازگرب 12  لبق 26 . ياههرامـش  يروآ  عمج  تاقبط و  رد  رئاز  هماـنزور  بصن  . 25
، تیالو هکبش  ریمشک ، ناتسکاپ ، دنه ، نایعیش  یعرف  ياهـشیامه  يرازگرب  رد  يراکمه  ّتنـس 28 . لها  شیامه  يرازگرب  رد  يراکمه 

بـصن یـسیونشوخ و  . 31 روـن » لـفحم   » نآرق توـالت  یهاگحبــص  لــفاحم  يرازگرب  نآرق 30 . اــب  یبــش  مـسارم  يرازگرب  . 29 .... 
زاین دروم  ياهدراکالپ  یسیونشوخ  هرّونم 33 . هنیدم  داتس  زاین  دروم  ياهدراکالپ  یـسیونشوخ  رجف 32 . ههد  تشادیمارگ  ياهدراکالپ 

دودح ًاعومجم  رجف ) ههد  ریدغ ، جح ،  ) دـعب هنیدـم  ياهناوراک  یتاغیلبت  شـشوپ  تکاپ  لیوحت 265  يزاس و  هداـمآ  یکشزپ 34 . تأیه 
جح رجف  كراـبم  ههد  تبـسانم  هب  فکمه  هقبط  نییزت  مخ 36 . ریدغ  دـیع  کیربت  تکارت  گرب  يزاس 2000  هدامآ  گرب 35 .  9000

نیمأت اهجورخ 3 . اهدورو و  هیّلک  رب  تراظن  زاین 2 . دروم  ياهتُسپ  يزادنا  هار  رارقتسا و  نیعجارم 1 . تاماظتنا و  دحاو   * 501 ص : ، 25
یتظاـفح یهارمه  . 4 رون ) رـضحم  هبدـن ،  ) تاعامتجا نلاس  رد  هدـقعنم  تاـسلج  ریاـس  یمومع و  ینارنخـس  تاـسلج  تاـماظتنا  ّتینما و 
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عیزوت . 6 هطوبرم . ياهشخب  هب  ناشیا  ییامنهار  هثعب و  نیعجارم  هب  يزور  هنابـش  ییوگخـساپ  یناریا 5 . جاّجح  تسرپرس  مرتحم  نیـشناج 
راهچ تظافح  تینما و  نیمات  اهدحاو 8 . دازام  كرادم  دانـسا و  ياحما  نیعجارم 7 . نیرئاز و  نیب  یبّنلادجـسم  عـیقب و  یکورک  بتک و 

یمومع طباور  هک  یتاغیلبت  ياهتکارت  هنومن  یـس  یتاغیلبت  ياهتکارت  تارابع  بلاطم و  نوبیرت  هاـگیاج و  شخب  رد  لـیمک  ياـعد  مسارم 
روحم نآرق  لـیلد  هب  داد و  رارق  یناریا  ياـهناوراک  راـیتخا  رد  درک و  ریثکت  هخـسن  نارازه  رد   A 3 عطق رد  جـح  مسوـم  رد  و  هیهت ، هثعب 

، نینمؤم قطنم  ام ، ّتلم  قطنم  ام ، قطنم  : » هرس سدق  ینیمخ  ماما  ترضح  تشاد : صاصتخا  میرک  نآرق  هب  اهنآ  هدمع  لاسما ، جح  ندوب 
هناخ هبعک ، دیحوت و  رهظم  ّجح ، : » يربهر مّظعم  ماقم  دنک .» حالـصا  ار  تّما  راک  دناوتیم  ّجح ، : » يربهر مّظعم  ماقم  تسا .» نآرق  قطنم 
رفعج ماما  ترضح  تسا .» هللا  یلا  رفس  تسین ، بسک  رفس  ّجح  رفس  دیشاب  هتشاد  هّجوت  : » هرس سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  تسا .» دیحوت 

ادخ هناخ  دهاوخیم ، ترخآ  ایند و  هک  یسک  : » مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تسا .» تدابع  هبعک ، هب  ندرک  هاگن  : » مالـسلا هیلع  قداص 
ره : » مالسلا هیلع  داجس  ماما  ترضح  دزاسیم .» دوبان  ار  هتشذگ  ناهانگ  ّجح  : » مالـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دنک .» ترایز  ار 
رد دوخ  هاگیاج  ندید  ادخ و  لوسر  هدهاشم  زا  سپ   502 ص : جح 25 ، رگم  دوریمن  ایند  زا  دیامن  متخ  ار  نآرق  راب  کی  هّکم  رد  سک 

: مالـسلا هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  درادـن .» تشهب  زج  یـشاداپ  لوبقم ، ّجـح  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ترـضح  تشهب .»
يافـص لها  رگا  یئافو  لها  هدادـلد  رگا  مینک : یگدـنز  نآرق  اـب  دـییایب  تساـهنآ .» نیرتقلُخ  شوخ  ناـمیا ، ظاـحل  زا  مدرم  نیرتلماـک  »

یئانشور شرونز  دریگ  لد  هک  میناوخب  نآرق  بش  زور و  ات  ایب  یئام  زارمه  رگا  لدمه ، رگا  یضیف  يایوج  ءاسم  حبص و  رگا  یئافطـصم 
توالت اب  میشاب - . نآرق  تایآ  رگتوالت  هللا و  مالک  مدمه  نیفیرش  نیمرح  رد  یئاود -  يدرد  ره  رهب  دراد  هک  نآرق  تایآ  اهدرد  يافش 
هرهبیب رفس  نیا  زا  تسا  ینّابر  هدئام  یهلا و  هدرتسگ  هرفس  نآرق  میزاس - . تیونعم  زا  راشرـس  ار  دوخ  تاظحل  نآرق  شخب  حور  تایآ 

لد نآ  اشوخ  یحو  هیآ  دناوخ  هک  بل  نآ  اشوخ  دـیناوخب . نآرق  تسا  رّـسیم  هچنآ  20 ؛) لّمزم / « ) نآرقلا نم  رّسیت  ام  اؤرقاف  . - » میـشابن
نیمزرـس زاجح  تسا - . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  اب  ییاونمه  یلدـمه و  هنیدـم  هکم و  رد  نآرق  توـالت  نآرق -  ياـج  دـشاب  هک 

. - دوشیمن هانگ  راچد  دشاب ، لوغـشم  نآرق  توالت  هب  رگا  نابز  دیناوخب - . نآرق  رتشیب  دیناوتیم  هچره  راید ، نیا  رد  تسا . نآرق  لوزن 
« مهنیب ءامحر  راّفکلا  یلع  ءاّدشا  هعم  نیذـّلاو  هّللا  لوسر  ٌدّـمحم  . » میوش رتسونأم  ادـخ  مالک  اب  نآرق ، زا  یتاحفـص  ندـناوخ  اب  زور  ره 
. دنتـسه نابرهم  قفـشم و  رایـسب  رگیدـکی  اب  تخـس و  لد  رایـسب  نارفاـک  رب  وا  ناوریپ  ناراـی و  تسادـخ و  هداتـسرف  دّـمحم  29 ؛) حتف / )

هنیدم ربمایپ ، رهش  نآرق  لوزن  راید  هب  یمالسا : ناریا  دنمجرا  نیرئاز  تسا .» یهلا  فراعم  نوناک  ّجح  : » هرس سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح 
َّلُک َمسوْملا  ُرُـضْحََیل  ِْرمألا  اَذَه  َبحاص  َّنا  ِهّللاَو  «(: » جع  » رـصع ماما  صاخ  بئان  نیمود   ) يرمع نامثع  نب  دّـمحم  دـیدمآ . شوخ  هرّونم 

مـسوم رد  لاس  ره  جع )  ) رمألا بحاص  ترـضح  هک  دنگوس  ادخ  هب   » 503 ص : جح 25 ، ُهَنُوفِرعَی »! الو  ُهَنْوَرَیو  مُُهفِْرعَیَو  َساَّنلا  يَرَی  ٍۀَـنَس 
نآرق اب  دییایب  دنـسانشیمن .» ار  وا  اّما  دـننیبیم ، ار  ترـضح  نآ  زین  مدرم  دسانـشیم و  ار  نانآ  دـنیبیم و  ار  مدرم  دـباییم ، روضح  ّجـح 

هک ًاّقح  تسا  یندـم  كاپ  لوسر  هزجعم  نیا  دـشخبیم  ناهج  هب  ناج  دوخ ، وترپ  زا  دـشخبیم  ناج  هدرـسف  لد  هب  نآرق  مینک : یگدـنز 
راس همـشج  رد  ایب  نک  وجتـسج  ار  اهدرد  يافـش  نک  ور  هلبق  يوس  هب  قح ، دای  هب  مینک : یگدنز  نآرق  اب  دییایب  دشخبیم  نادواج  تایح 

نآرق میزوماـیب  نآرق  تسا - . نتـسیز » ینآرق   » ِتـسخن ماـگ  نآرق  میهاـفم  اـب  ییانـشآ  نـک -  وشتـسش  ار  تاهدرـسفا  لد  نآرق  یحو و 
ادـج مه  زا  ترتـع ، نآرق و  میوش - . يراـهب  نآرق ، ندـناوخ  اـب  تسا . هدز  نازخ  ياـهلد  راـهب  نآرق  مینک - . لـمع  نآرق  هب  میناوـخب و 

504 ص : جح 25 ، نآرق . هب  لمع  نآرق ، مهف  نآرق ، ندناوخ  ام : هفیظو  میشابن - . لفاغ  نآرق  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رانک  رد  دنتسین .

ییارجا تنواعم  . 8

طقف تسین و  یحیرـشت  شرازگ  يدنبعمج و  لباق  یناسآ  هب  عونت  تعـسو و  تلع  هب  دهدیم  ماجنا  ییارجا  تنواعم  هک  ییاهراک  همّدقم 
هعومجم زا  هبناج  همه  ینابیتشپ  هفیظو  هک  تنواعم  نیا  ياهورین  يزور  هنابـش  ياهـشالت  نکیل  درب . یپ  اهنآ  هب  ناوتیم  يراـمآ  هیواز  زا 
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مغر یلع  يدوعـس  روشک  طـباوض  ناـکم و  ناـمز ، تیدودـحم  هب  هجوت  اـب  هک  تسا  رکذ  لـباق  تسین . هدیـشوپ  دـنراد  هدـهع  رب  ار  هثعب 
ماجنا يارب  ددعتم  رمتـسم و  ياهیریگیپ  نمـض  لاح  نیا  اب  دوشیم  ماجنا  جح  مسارم  زا  لبق  هام  زا 8  شیب  یهاگ  هک  یلبق  ياـهیگنهامه 

نیا هک  دریذپیم  تروص  جح  مسوم  رد  هچ  مسوم و  زا  لبق  هچ  لومعم  دح  زا  شیب  نامز  صاصتخا  اب  دراوم  بلغا  فلتخم ، روما  نداد 
. دوشیم افتکا  رـصتخم  یحرـش  هب  دراوم  ياهراپ  رد  روما و  لصف  رـس  هب  طقف  هدوبن و  نایب  لـباق  اـیاوز  ماـمت  زا  شرازگ  نیا  رد  عوضوم 

تالکـشم یـسررب  روظنم  هب  هعبات  ياهدـحاو  نیلوؤسم  روضح  اب  رمتـسم  تاـسلج  لیکـشت  ناریا 1 . رد  مسوم  زا  لـبق  ياـهتیلاعف  کـی :
جح جـح . مسوم  رد  روما  نتفای  ماجنا  يارب  يزاس  هنیمز  اهنآ و  عفر  يارب  بسانم  ياهراک  هار  باختنا  هتـشذگ و  جـح  مسوم  رد  دوجوم 

هب هیهت  يزیر و  همانرب  روظنم  هب  جح  مسوم  رد  یتاکرادت  يدنمزاین  مالعا  رب  ینبم  هثعب  ياهتنواعم  هب  همانـشخب  رودـص  . 2 505 ص : ، 25
هاگـشیامن و يروتوم  یتاغیلبت و  یتاکرادـت ، ياهیدـنمزاین  نیمأت  جـح و  هتفه  تاـسلج  رد  تکرـش  . 3 ناتـسبرع . ناریا و  رد  اـهنآ  عـقوم 

یمازعا ياهورین  هنیـسکاو  صوصخ  رد  جح  یکـشزپ  تأیه  اب  یگنهامه  . 4 نآ . فلتخم  ياههنیمز  رد  هبناج  همه  یناـبیتشپ  اـهرانیمس و 
هب نآ  مالعا  هنیدم و  هکم و  رد  كّربتم  نکاما  زا  رادـید  يارب  هثعب  نانکراک  اهناوراک و  نویناحور  مازعا  همانرب  هیهت  . 5 ناتسبرع . هب  هثعب 
هب فلتخم  ياهنویسیمک  ییارجا و  تنواعم  رانیمس  لیکـشت  . 6 زاین . دروم  سوبوتا  نیمأت  روظنم  هب  ناتـسبرع  رد  نامزاس  یگدـنیامن  رتفد 
اب ددعتم  تاسلج  لیکـشت  . 7 فئاظو . نتفای  ماجنا  يارب  بسانم  ياهراک  هار  ذاـختا  هدـش و  نییعت  فادـها  اـههمانرب و  زا  یهاـگآ  روظنم 
رد همانشخب  رودص  . 8 روما . نتفای  ماجنا  هویش  نییعت  ناتسبرع و  هب  هثعب  ياهورین  مازعا  همانرب  صوصخ  رد  جح  نامزاس  رد  طبریذ  عجارم 

بـسح رب  امیپاوه  طیلب  دـیداور و  همانرذـگ ، رودـص  هب  طوبرم  لحارم  نداد  ماجنا  يارب  كرادـم  لاسرا  هوحن  مازعا و  هماـنرب  صوصخ 
ییادها مالقا  دـیرخ  . 10 جـح . مسوم  زاین  بسح  رب  یتارباخم  یتاغیلبت و  یتاکرادـت - تاـناکما  مزاول و  دـیرخ  . 9 هدـش . نییعت  ياهنامز 

تراـظن و تنواـعم  تنـس ، لـها  دـحاو  لـلملا ، نیب  تنواـعم  تساوخرد  ساـسا  رب  زگ  نارفعز و  هتـسپ ، راـکدوخ ، یتسد ، فیک  لـماش 
، یتاغیلبت یتاکرادـت ، مزاول  هلومحم  زا 198  شیب  يدنب  هتـسب  . 11 جـح . مسوم  رد  يرادرب  هرهب  روظنم  هب  اـهتنواعم  زا  یخرب  یـسرزاب و 

كرمگ اب  هبتاـکم  زا  سپ  ناتـسبرع  هب  اـهنآ  لاـسرا  ناریا و  رد  هدـش  هیهت  ییادـها  ساـنجا  یتارباـخم و  ياهناـیار و  يریوصت ، یتوص و 
متـسیس بصن  يارب  روتـسد  رودـص  صوصخ  رد  ترایز  جـح و  نامزاس  تساـیر  اـب  هبتاـکم  . 12 مزال . یگنهامه  داـبآرهم و  هاـگدورف 

جح نامزاس  نواعم  اب  هسلج  لیکشت  . 13 همرکم . هکم  رد  هثعب  نامتخاس  تالاکشا  صقاون و  عفر  لیخدلا و  رـصق  نامتخاس  رد  شیامرگ 
جح همرکم . هکم  نامتخاس  رد  ماظع  تایآ  ياههثعب  ياضعا  نامزاس و  هثعب ، ياهورین  هعومجم  رارقتـسا  هوحن  عضو و  هراـبرد  تراـیز  و 

مـسوم رد  تامدخ  هیذـغت و  دـحاو  زاین  دروم  تازیهجت  مزاول و  نیمأت  يارب  ترایز  جـح و  نامزاس  نواعم  اب  هبتاکم  . 14 506 ص : ، 25
.16 جح . مسوم  ياهیدنمزاین  نیمأت  روظنم  هب  هرمع  مسوم  رد   A 4 نتراک ذغاک A 3 و 150  نتراک  دیرخ 500  يارب  يریگیپ  . 15 جح .

تاقیقحت مالعتـسا  هبحاصم  مسوم . رد  زاین  دروم  ياهرهوج  لیبق  زا  اهنآ  مزاول  نکات و  هاگتـسد  کی  ولپود و  پاـچ  هاگتـسد  هس  دـیرخ 
هدنورپ 77 233 18 671 لیکـشت  مازعا  تاعالطا  يدرف . تاصخـشم  متـسیس  تاعالطا  دورو  قاروا  یناگیاب  هدـنورپ  یناگیاب  رظن  مالعا 
رد هرونم  هنیدـم  رد  ورـشیپ  هورگ  نیلوا  روضح  اب  نامزمه  ییارجا  تنواعم  تیلاـعف  لـبق  هنیدـم  عطقم  ود :  324 671 324 3225 1012

بـسح رب  تاـناکما ، نیمأـت  صوصخ  رد  سپـس  و  مادـقا ، هثعب  ناـمتخاس  رد  اـهورین  رارقتـسا  دروم  رد  ادـتبا  زاـغآ و   83 / 10 خیرات 1 /
روما هب  ندیشخب  تعرـس  رب  هوالع  ورـشیپ ، هورگ  رد  تنواعم  نیا  هبرجت  اب  هقباس و  اب  نیلوؤسم  زا  یخرب  روضح  دش . يریگیپ  اهیدنمزاین 

نیا رد  هعبات  ياهتمسق  يزور  هنابش  شالت  هتشاد و  هارمه  هب  زین  ار  تالکـشم  ندومن  فرطرب  هثعب و  هعومجم  تاناکما  نیمأت  رد  تلوهس 
.1 درک : زاغآ  ناتسبرع  رد  لیذ  حرش  هب   83 / 10 خیرات 1 / زا  ار  دوخ  تیلاعف  دحاو  نیا  تاکرادت  فلا ) دوب . رثؤم  رایسب  دودحم  تصرف 
هلحرم و راهچ  رد  ناریا  زا  هدـش  لاسرا  سانجا  هتـسب  زا 198  شیپ  صیخرت  يروآ و  عمج  روظنم  هب  هرونم  هنیدـم  هاـگدورف  رد  روـضح 
.3 ددـجم . يریگهرهب  يارب  دوجوم  مزاول  يزاسزاب  ریمعت و  . 2 ایاده . یتاکرادـت و  يرادا ، تاناکما  لماش  هثعب ، نامتخاس  هب  اهنآ  لاقتنا 

هاگتسد لماک و 3  هنایار  متـسیس  هاگتـسد  دیرخ 7  . 4 507 ص : جـح 25 ، اهدـحاو . اهتنواعم و  تساوخرد  دروم  یفرـصم  مالقا  دـیرخ 
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کی نینچمه  للملا و  نیب  تنواعم  هب  رگپاچ  هاگتسد  کی  هنایار و  هاگتسد   2 هناخریبد ، هب  هنایار  متسیس  هاگتسد  صاصتخا 4  . 5 رگپاچ .
مزاول یتاسیـسأت و  یقرب ، تازیهجت  مالقا و  لماش  یمومع  طباور  زاـین  دروم  مـالقا  دـیرخ  . 6 یمومع . طباور  هب  رگپاچ  هناـیار و  هاگتـسد 

سکاریز هاگتسد  نینچمه  سکاف و  هنایار و  ياههاگتسد  زا  یخرب  يرادا و  زیم  هاگتسد   18 هخرچود ، هاگتسد  ریمعت 25  . 7 ریرحتلا و ... 
نیغلبم ناراگنربخ و  هنیعم ، هغلبم ، نارهاوخ  ناکـسا  لحم  نامتخاس  يراذـگاو  يارب  هرونم  هنیدـم  داتـس  اب  مزال  یگنهاـمه  . 8 هناخریبد .

خیرات 6/ زا  تیلاعف : عورـش  مازعا  ب ) يزاسزاب . ریمعت و  يارب  لیخدـلا  رـصق  نیمزریز  رد  عقاو  تاکرادـت  رابنا  هیلخت  . 9 ترجه . هکبش 
لقن لمح و  لوؤسم  اب  یگنهامه  . 2 دارفا . دزن  رد  دوجوم  ياههمانرذگ  يروآ  عمج  راک و  رتفد  يزادـنا  هار  . 1 : 83 / 10 ات 25 /  83 / 10

هب اهدـحاو  اهتنواعم و  هب  همرکم  هکم  هب  تمیزع  خـیرات  مالعا  . 3 بتکم . زا  هثعب  ياضعا  ياههمانرذـگ  تفایرد  يارب  هرونم  هنیدـم  داتس 
هیارک 12 صوـصخ  رد  هیلقن  دـحاو  اـب  یگنهاـمه  . 4 هـلحرم .)  6  ) هدـش نییعت  ياـهنامز  رد  اـهورین  مازعا  هنیمز  رد  يزیر  هماـنرب  روـظنم 
رد مازعا  لحارم  تبث  . 5 همرکم . هکم  هب  هثعب  ياضعا  نانامهیم و  تمیزع  يارب  يراوس  هاگتسد  هس  بالق و  هاگتـسد   5 سوبوتا ، هاگتسد 

. تانالعا ولبات  رد  بصن  همرکم و  هکم  هب  مازعا  يارب  اهدحاو  اهتنواعم و  دارفا  یماسا  تسیل  هیهت  . 6 هنیدم . هب  دورو  زا  سپ  هنایار  متسیس 
ياضعا لاقتنا  يارب  مزال  یگنهامه  هدـج و  هاـگدورف  رد  روضح  يارب   83 / 10 زا 15 / هکم  هب  دـحاو  نیا  ياهورین  زا  رفن  کـی  مازعا  . 7

یگدـنیامن رتفد  قیرط  زا  هنیدـم  رابود  دارفا  تراـک  رودـص  لـحارم  يارب  يریگیپ  . 8 همرکم . هکم  هب  اـجنآ  زا  هفحج و  تاـقیم  هـب  هـثعب 
مازعاهنیدم هب  دورودحاو  تنواعمفیدر / اهتنواعم  ياهورین  مازعا  يرامآ  لودج   508 ص : جح 25 ، ناتسبرع . رد  ترایز  جح و  نامزاس 

هثعب رتــفد  ناراــگنربخ 555 3  یبایــشزرا 2112 2  عــمج 1   2522212018151312 لاــس 1383 ) هاــم  يد   ) هـکم هــب  هنیدــم  زا 
هورگ نایراق 1766517 8  امیـس 4133841 7  ادص و  ءاتفتـسا 42114 6  ياروش  هثعب 2112 5  ناوراـک  یناـحور   4 551898131655

یعامتجا 888 13 تنواعم  شهوژپ 4314 12  شزومآ و  تنواعم  رتوپیماک 62226 11  زکرم  هثعب 916119 10  تاعجارم  يربخ 666 9 
تنواعم للملا 119664418119 16  نیب  تنواـعم  نویناحور 23192223 15  روما  تنواـعم  ییارجا 541612411011954 14  تنواعم 

یعرش هوجو  تنس 1710717 20  لها  دحاو  رئاز 121212 19  هیرشن  رعشم 1663716 18  یگنهرف  هسسوم  تراظن 3518141235 17 
:83 / 10 ات 25 /  83 / 10 خیرات 1 / زا  تیلاعف : عورش  هیلقن  509 ج ) ص : جح 25 ، لک 439 21 9 7 54 73 15 180 80 439  عمج   4314

هاگتسد لاـقتنا 10  روظنم  هب  همرکم  هکم  هب  هرونم  هنیدـم  زا  ورـشیپ  ياـهورین  رفن  مازعا 5  لقن 1 . لمح و  يراـج  روما  هیلوا و  تامادـقا 
BMW تکرش اب  یگنهامه  . 2 هدش . يرادیرخ  دیدج  يراوس  هاگتسد  یمیدق و 5  هاگتسد  لماش 5  هلحرم  رد 3  هثعب  ینامزاس  وردوخ 

ددرت تراک  هرقف  وردوخ و 16  هاگتسد  زّوجم 7  تفایرد  يارب  مزال  یگنهامه  . 3 هثعب . رتفد  هب  قلعتم  يوردوخ  ینف  دیدزاب  صوصخ  رد 
زکارم يرهش و  ياهریـسم  يریگارف  ییاسانـش و  نوماریپ  یلمع  هسلج  يروئت و 6  یهیجوت  هسلج  ود  لیکـشت  . 4 هدـج . هاگدورف  هب  دارفا 

.5 يزکرم . ياـههناخزپشآ  یکـشزپ و  تأـیه  ماـظع ، تاـیآ  هثعب  رارقتـسا  لـحم  یناریا ، نارئاز  ناکـسا  لـحم  هاـگدورف ، دـننام  يرورض 
يرادرب هرهب  يارب  يراوـس  هاگتــسد  ندرک 7  هــیارک  . 6 زور . هنابــش  لوـط  رد  هـثعب  ياهدـحاو  اـهتنواعم و  هعوـمجم  هـب  یهد  سیورس 

ادص یمازعا  هورگ  هدافتسا  يارب  يراوس  هاگتسد  کی  سیاه و  هاگتسد  کی  نینچمه  نویناحور و  روما  للملا ، نیب  یـسرزاب ، ياهتنواعم 
نیطبار املع ، باهذ  بایا و  تهج  يراوس  هاگتسد  سیاه و 8  هاگتسد   4 سوب ، ینیم  هاگتسد  مازعا 2  . 7 جح . تایلمع  نایاپ  ات  امیـس  و 
یخرب باهذ  بایا و  تهج  سیاه  هاگتسد  کی  نداد  صاصتخا  . 8 كربتم . نکاما  هب  تنس  لها  دحاو  ياهورین  نیـسرزاب و  نویناحور ،

.9 زور . تدم 10  هب   83 / 10 خـیرات 15 / زا  هرجـش  دجـسم  هب  نویناحور  روما  تنواعم  رد  لغاش  نارهاوخ  اتفتـسا و  ياروش  ياـضعا  زا 
يزکرم ياههناخزپشآ  یکـشزپ و  تأیه  ماظع و  تایآ  ياههثعب  راک  لحم  زا  هارمه  تأیه  هیقف و  یلو  هدنیامن  رادید  يارب  یهد  سیورس 

رد یشک  لباک  . 1 : 83 / 10 ات 25 /  83 / 10 خیرات 2 / زا  تیلاعف : عورـش  تارباخم  510 د ) ص : جـح 25 ، هثعب . رتفد  یغالبا  همانرب  یط 6 
هقبط 1 و 2 رد  طخ  ود  نوفیآ و  بصن  3 و  6 و 8 * 2 و 16 * متسیس 8 * بصن  . 2 فکمه . نیمزریز و  تاقبط 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 
هب ییوگباوج  . 5 ریراک . يرارقرب  ندرک و  ریاد  . 4 لیخدلا . رصق  رد  داتس  يربهر و  مظعم  ماقم  هثعب  هعومجم  طوطخ  ندرک  ریاد  . 3 و 5 .
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هدش هئارا  تامدخ  رامآ  لودج  يربخ . دـحاو  یـسرزاب و  رتفد و  سکاف  بصن  . 7 تاماظتنا . میـس  یب  ددع  ود  بصن  . 6 لارتناس . چیپ و 
هنیدـم ریراک  قیرط  يدورو  تامدـخ  ناوخارف  هاگتـسد  بصن  یـشک  لباک  یبارخ  عفر  يرهـش  طابترا  زا  ساـمت  ياـهسامت  هئارا  لـحم 

لحم يزاس  هداـمآ  . 1 : 83 / 10 اـت 25 /  83 / 10 خـیرات 6 / زا  تیلاـعف : عورـش  هاـگنامرد  هرونم 3186 889 99 71 1740 71 343 ه )
یسررب . 2 هنیدم . رد  رقتسم  یکشزپ  تأیه  زا  ناواراپ  رتمونام و  نژیـسکا و  لوسپک  هنیاعم ، تخت  لیوحت  اب  تاقیرزت  تمـسق  هاگنامرد و 

هجوت اب  . 3 یتشادهب . ياهسیورس  يروخ ، اذغ  ياهنلاس  هناخزپشآ ، یتشادهب  عضو  یسررب  هثعب ، رارقتسا  لحم  لته  طیحم  تشادهب  عضو 
یناقوف یسفنت  ياهیرامیب  عویش  زورب و  لامتحا  اهقاتا ، رد  شیامرگ  بسانم  یترارح  متـسیس  ندوبن  هنیدم و  ياوه  رییغت  امرـس و  لصف  هب 

هک دوب  رامیب  شریذپ  هدامآ   83 / 10 خیرات 7 / زا  هثعب  هاگنامرد  . 4 دش . هداد  یترارح  ياهژافوش  متسیس  زا  هدافتسا  داهنـشیپ  هک  دوب  دایز 
لاس براجت  ساسا  رب  هک  ییاهوراد  زا  ییوراد ، رابنا  يزادـنا  هار  مدـع  یکـشزپ و  تأـیه   511 ص : جح 25 ، لماک  رارقتـسا  مغر  یلع 

رد 5 وراد  نیمأـت  تهج  یکـشزپ  تأـیه  هب  هعجارم  . 5 دـش . هدافتـسا  دوب  هتفای  لاـقتنا  ناتـسبرع  هب  هیهت و  ناریا  رد  ینیب و  شیپ  هتـشذگ 
تامدخ هیذغت و  نامسناپ 181226021558 و ) یپارت  مرس  تاقیرزت  ناتـسرامیب  هب  یفرعمرامیب  شریذپ  ینامرد  یتامدخ  لودج  هلحرم .
نانامهم داتـس و  هثعب ، نانکراک  زا  ییاریذپ  ناروتـسر و  هناخزپشآ و  يزادنا  هار  . 1 : 83 / 10 ات 25 /  83 / 10 خیرات 1 / زا  تیلاعف : عورش 

هگن رابنا  ییوشفرظ و  هناخزپشآ و  زاین  دروم  تازیهجت  نیمأت  ضیوعت و  يارب  رمتـسم  يریگیپ  . 2 تاسلج . نیوعدم  للملا و  نیب  تنواعم 
اب ییوشفرظ  تمسق  يروخاذغ و  نلاس  هناخزپشآ ، طیحم  ندرک  ینوفع  دض  . 3 هنیدم . رد  لیخدلا  رصق  کلام  یگنهامه  اب  هقوذآ  يراد 

یخرب تکوم  ضیوعت  يارب  لیخدلا  رصق  کلام  اب  یگنهامه  . 4 هثعب . کشزپ  تراظن  هاگنامرد و  فرط  زا  يراذگاو  لولحم  زا  هدافتسا 
رد اهناوراک  زا  شیپ  لماوع  زا  ییاریذپ  . 5 هدافتـسا . لباق  ریغ  هفاضا و  مزاول  زا  گنیکراپ  هیلخت  هدوسرف و  تازیهجت  ضیوعت  اـهقاتا و  زا 

صوصخ رد  يدوعس  هسسؤم  بتکم و  اب  طابترا  مازعا و  دحاو  اب  يراکمه  يارب  رفن  کی  نییعت  . 6 ماش . راهن ، هناحبص ، هیذغت : هدعو  هس 
، هویم بآ   ) مزال ییاریذـپ  داوم  هیهت  مسارم و  يرازگرب  نلاـس  تفاـظن  . 7 هکم . هب  هثعب  ناـنکراک  تمیزع  اههمانرذـگ و  هب  طوبرم  روـما 

ياهـسیورس رد  ییاریذـپ  يارب  رفن  ود  نییعت  . 8 هبدـن . ياعد  یمومع و  تاـسلج  رد  نیّوعدـم  نیب  رد  عیزوت  يارب  وئاکاکریـش ) کـیک و 
ییاریذپ هیذـعت و  شرازگ  لودـج   512 ص : جـح 25 ، هکربتم . نکاما  زا  هغلبم  نارهاوخ  هثعب و  ناـنکراک  اـهناوراک ، نویناـحور  رادـید 
اهناوراک زاورپ  شیپ  لماوع  داتـس ، هثعب ، هویم  بآ  وئاکاکریـش  کیک  هویم  ریـش  غود  هباشون و  ماش  راهن  هناحبـص  هدـش  ییاریذـپ  لـماوع 

هبدـن و ياعد  مسارم  یمومع ، تاـسلج  اهـشیامه و 13066 15140 15921 30032 7758 36358 3900 3900 31183  رد  نیوعدم 
نیرتمهم لاس 1425 و  ّجـح  لبق  هنیدـم  لیمک  ياـعد  مسارم  نیمود  يرازگرب  ییاـهن  شرازگ  لـیمک  ياـعد  يرازگرب  هس : ناگدـشمگ 

يارب هدـش  باـختنا  راکردـناتسد  دارفا  نیلوؤـسم و  اـهتنواعم ، اـب  هدـش  يرازگرب  تاـسلج  فـلا ) هدــش : ماـجنا  ياـهتیلاعف  تامادــقا و 
اب هسلجاهروحم  ياهورین  اب  هسلجهثعب  نیلوؤسم  اب  تاسلج  اـعد : رتهوکـشاب  هچره  يرازگرب  فدـه  اـب  زاـین  دروم  ياـهورین  یهدـنامزاس 

اهروحم و توص : نیمأت  نیرئاز و  رارقتسا  تاماظتنا ، ياهروحم  يارب  هدش  یهدنامزاس  ياهورین  دروم ب ) دروم 1  دروم 4  ود  نانادنابز 
، تاماظتنا نادـنابز  نارهاوخ  نارداربهدافتـسا و  دروم  ياهورینرد  هدافتـسا  دروم  ياـهورینرد  هدافتـسا  دروم  ياـهورینتاماظتنا  نیلوؤسم 

رفن روحم 400   10 تاماظتنا و ...  رد  هدافتسا  دروممسارم  تروص  ردکیفارت  نیرئاز  شنیچ  رمانیرئاز  مسارم  تاماظتناکیفارت  توص و 
نودـب هوکـشاب و  زرط  هب  لیمک  ياـعد  يرازگرب  رب  ینبم  هثعب  یلاـع  فادـها  هب  لـین  روظنم  هب  دـیدرگ  شـشوک  رفن  رفن 12  رفن 60   40

تابجوم هربخ ، ناسانـشراک  یهیجوت  تاسلج  لیکـشت  اب  دوش ، يریگهرهب  هثعب  تاـناکما  همه  زا  هکنیا  رب  هوـالع  تراـسخ ، نیرتکچوک 
ياـهروحم ِنیلوؤسم  همه  ور  نیا  زا  ددرگ . مهارف  بولطم  وحن  هب  لـیمک  ياـعد   513 ص : جـح 25 ، مسارم  يرازگرب  نیرئاز و  شمارآ 

مه زا  رئاز  ناردارب  نارهاوخ و  يزیر ، همانرب  اب  دـندش . هیجوت  لماک  روط  هب  ددـعتم  تاسلج  رد  يدـیلک  ياهورین  تاماظتنا و  کـیفارت و 
هلصاف نارهاوخ  نانآ و  نیب  دندش و  رقتـسم  رئاز  نایاقآ  هاگیاج ، رـس  تشپ  فیدر  دنچ  ات  دنتفای و  رارقتـسا  بسانم  ياضف  رد  کیکفت و 
رازگرب رتهب  يارب  نینچمه  دـش . هدافتـسا  اهتیرومأم  اهتیلوؤسم و  رد  هثعب  رثؤم  ياهورین  قافتا  هب  بیرق  رثکا  زا  دـش و  تیاعر  يرتم  کـی 
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یتوص لئاسو  تازیهجت و  ج ) دـش . هدافتـسا  اهناوراک  هنیعم  نارهاوخ  نانادـنابز  نیغلبم و  زا  يدایز  دادـعت  زا  لیمک  ياعد  مسارم  ندـش 
اب رسکیم  هاگتسدکی  نفورکیم و  ددع  ددع 3  هاگتسد 8  ددع 2  ریاسيرطابریاف 34  یلپمآوگدنلب  لیمک : ياعد  مسارم  رد  هدافتسا  دروم 
زا هلومحم  فیقوت 4  رب  رئاد  يدوعـس  نیرومأم  یـشارت  لاکـشا  لّوا و  لـیمک  ياـعد  مسارم  يرازگرب  رد  هدـمآ  دوجو  هب  عضو  هب  هجوت 

ياـهناوراک زا  یکی  رد  هسلج  ود  ور  نیا  زا  دـیدرگ . ساـسحا  اـهحرط  رد  يرگنزاـب  ترورـض  لـیمک ، ياـعد  مـسارم  توـص  تازیهجت 
توص ياهورین  هب  تازیهجت  عقوم  هب  ندناسر  یلامتحا و  تالکـشم  زا  يریگولج  روظنم  هب  مزال  تامیمـصت  نآ  یط  يرازگرب و  بسانم 

لـئاسو و ماـمت  یلاکـشا  نیرتکچوک  نودـب  رگید ، یهیجوت  هسلج  دـنچ  لیکـشت  دوجوم و  تاـیبرجت  زا  يریگهرهب  اـب  دـیدرگ و  ذاـختا 
دورو زا  نانآ  تعنامم  نیرومأم و  یشارت  لاکـشا  يارب  و  دیدرگ . لیمک  ياعد  مسارم  ِتوص  نیلوؤسم  لیوحت  عقوم  هب  توص  تازیهجت 

يرگید متسیس  لیمک ، ياعد  مسارم  رد  هدافتسا  دروم  توص  لماک  متـسیس  کی  دورو  رب  هوالع  ات  دیدرگ  ذاختا  یبیترت  یتوص ، متـسیس 
هنوگنامه هتبلا  ددرگ . عفترم  مسارم  یناسر  توص  هغدغد  بیترت  نیدـب  ات  دوش  لقتنم  لیمک  ياعد  يرازگرب  لحم  هب  ورزر  ناونع  هب  زین 

جح تازیهجت  همه  یهلا  هوق  لوح و  هب  مهارف و  مزال  تادیهمت  لوا  لیمک  ياعد  رد  هدمآ  دوجو  هب  تالکـشم  هب  هجوت  اب  دـش  هراشا  هک 
اهنآ تعنامم  نیرئاز و  زا  یسرزاب  دروم  رد  يدوعـس  نیرومأم  تاقییـضت  هب  هجوت  اب  دیدرگ و  لقتنم  ملاس  روط  هب  توص   514 ص : ، 25

سیئر اب  هرکاذم  زا  سپ  هعجارم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  رد  رقتـسم  هنیدم  سیلپ  رقم  هب  ًاعیرـس  نانآ ، هارمه  لئاسو  دورو  زا 
زاین دروم  لـئاسو  روکذـم  قفاوت  زا  لـبق  هدـش ، ماـجنا  تادـیهمت  اـب  هتبلا  دـیدرگ . عفترم  قوف  لکـشم  لومعم و  مزـال  یگنهاـمه  سیلپ ،

ظاحل هب  لوا  ياعد  نوچمه  لیمک ، ياعد  نیا  رد  . 1 تامادقا : ریاس  د ) دوب . هدش  لقتنم  يرازگرب  لحم  هب  نکمم - لقادـح  رد  توص -
، لیمک ياعد  مسارم  رد  هدننک  تکرش  مرتحم  نیرئاز  فوفـص  رد  للخ  هنوگره  زا  يریگولج  روظنم  هب  یناسنا  تادیدهت  دوجو  لامتحا 

ندوب یعطق  هب  هجوـت  اـب  . 2 دـیدرگ . رازگرب  صـصختم  ناسانـشراک  روضح  اب  یـشزومآ  ددـعتم  تاسلج  مزـال ، تینما  مظن و  يرارقرب  و 
تهج زا  دـیدج  هاـگیاج  اـت  دـش  مهارف  مزـال  تادـیهمت  عیقب ، ناتـسربق  يدورو  برد  يوـلج  رد  مسارم  يرازگرب  زا  نیرومأـم  تعناـمم 

ات رثکادح  تراک  رابتعا  هک  دش  هتشون  ًاحیرـص  تراک  رْهَظ  رد  دش و  پاچ  یحاّرط و  ددرت  هژیو  تراک  . 3 دوش . زیهجت  هریغ  نفورکیم و 
گنر اب  لکشلا  دحتم  ياهسابل  زا  فلتخم ، ياهورین  نیب  یگنهامه  داجیا  تلوهـس و  يارب  . 4 تسا .  83 / 10 خروم 17 /  21 تعاس 45 /
هارمه نفلت  طخ  دادعت 9  زا  هدافتـسا  . 6 نیرئاز . رارقتـسا  یگنوگچ  هشقن  هیهت  . 5 دیدرگ . هدافتـسا  یلبق  لیمک  ياعد  دننام  ياهتـسپ  زغم 

یلامتحا ياهییاسران  تالکـشم و  عیرـس  لاقتنا  و  اهورین ؛ ریاـس  زین  کـیفارت و  تاـماظتنا ، ياـهروحم  نیلوؤسم  اـب  طاـبترا  يرارقرب  يارب 
داـجیا یهیجوت و  هسلج  لیکـشت  . 7 تالاکـشا . ندرک  سکعنم  دوـمنهر و  ذـخا  يارب  هاـگیاج ، هب  یتـینما  یتظاـفح و  لـئاسم  توـص و 

اب هسلج  يرازگرب  . 8 مسارم . توص  تاماظتنا و  يارب  ورین  تساوخرد  ياهمرف  عیزوت  جح و  داتـس  هناگراهچ  قطانم  نیـسرزاب  یگنهامه 
ياعد مسارم  توص  ورزر  متـسیس  لاقتنا  تهج   515 ص : جح 25 ، اهنآ  نیرئاز  همدخ و  یهدنامزاس  يارب  اهناوراک  ناریدم  زا  يدادـعت 

یگنهامه داجیا  روظنم  هب  قطاـنم  نیلوؤسم  نانادـنابز و  تاـماظتنا ، توص ، ياـهروحم  نیلوؤسم  نیب  كرتشم  هسلج  لیکـشت  . 9 لیمک .
هب بیرق  رثکا  يریگراـک  هب  . 11 اهنآ . یهدـنامزاس  هنیعم و  نارهاوخ  یکیفارت  ياـهورین  هیلک  یهیجوت  هسلج  يرازگرب  . 10 رتشیب . هچره 

لیمک ياعد  مسارم  عورـش  ماگنه  رد  راـب و  نیلوا  يارب  نوچ  . 12 لیمک . ياعد  يرازگرب  يارب  اهنآ  یهدـنامزاس  هثعب و  ياهورین  قاـفتا 
رد هدرتسگ  روط  هب  اـهناوراک  مرتحم  نیرئاز  یفرط  زا  دوب و  هدوشگ  نیرئاز  يور  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  دجـسم  هطوحم  ياـهبرد 

دندش و رقتـسم  تیادـه و  رهطم  مرح  بونج  هطوحم  لخاد  هب  هدـننک  تکرـش  تیعمج  زا  یـشخب  راچان  هب  دـندوب  هدرک  تکرـش  مسارم 
نیرومأم یحادم  عورش  زا  لبق  لیمک و  ياعد  همتاخ  ضحم  هب  هنافسأتم  هتبلا  دندرکن ، یتعنامم  هنوگچیه  يدوعـس  نیرومأم  هناتخبـشوخ 

سیئر اب  هسلج  لیکشت  . 13 دیدرگ . ادص  رس و  یمظن و  یب  بجوم  هک  دندرک  روبزم  هطوحم  زا  نیرئاز  ندرک  نوریب  هب  تردابم  يدوعس 
دادـعت ز ) لیمک . ياعد  مسارم  رتهوکـشاب  هچره  يرازگرب  رما  رد  یناریا  نیرئاز  اـب  يراـکمه  تدـعاسم و  روظنم  هب  هرونم  هنیدـم  سیلپ 

رد یناریا  رئاز  رفن  دودح 21500   83 / 10 هبنش 17 / جنپ  زور  نایاپ  ات  رامآ ، نیرخآ  قبط  لیمک : ياعد  مسارم  رد  هدننک  تکرش  تیعمج 
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تعنامم ظاحل  هب  دـندوب و  هدرک  تکرـش  لـیمک  ياـعد  مسارم  رد  رفن  هب 20000  بیرق  دادـعت  نیا  زا  هک  دنتـشاد  روضح  هروـنم  هنیدـم 
يارب هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  یبونج  هطوحم  رد  یلو  دندوب ، مک  نیمرحلا  نیب  هلصاف  رد  یجراخ  نیرئاز  يدوعـس ، نیرومأم 

نیکرشم زا  تئارب  مسارم  يرازگرب  راهچ : دنتشاد . روضح  رفن  رازه  ود  دودح  دوب  هدوشگ  نیرئاز  يور  هب  هطوحم  نیا  ياهبرد  راب  نیلوا 
ناریا و رد  هدش  هیهت   516 ص : جح 25 ، گرزب  ياهرداچ  زا  يریگهرهب  اب  هتـشذگ  لاس  نوچمه  يراج  لاس  نیکرـشم  زا  تئارب  مسارم 

لکـش هب  لبق  لاـس  رد  هدـش  هیهت  ياـهرداچ  هک  اـجنآ  زا  نکل  دـیدرگ . رازگرب  ادـخ  هناـخ  مرتحم  یناریا  نیرئاز  رثکا  ریگمـشچ  روضح 
اب بیترت  نیدب  دیدرگ و  عبرم  لکش  هب  لیطتـسم  لکـش  زا  اهرداچ  لیدبت  هب  تردابم  دوب ، هجاوم  لکـشم  اب  نآ  نتـشارفا  دوب و  لیطتـسم 

ياضف رذگهر  نیا  زا  تفای و  شیازفا  رتم  کی  زا  شیب  زین  اهرداچ  ياهنوتـس  عافترا  رگید  يوس  زا  دیدرگ  اپرب  اهرداچ  يرتشیب  تلوهس 
رد ناریا  زا  هدـش  هیهت  ياهرداچ  . 1 هدـش : ماجنا  ياهراک  نیرتمهم  کنیا  دـیدرگ . مهارف  يربخ  ساکعنا  يرادربریوصت و  يارب  بساـنم 
اب هژیو و  روطب  هک  راک  نیا  دش . لیدبت  عبرم  لکش  هب  رداچ  دشیم ؛ هجاوم  لکشم  اب  اهنآ  نتشارفا  دوب و  لیطتسم  لکـش  هب  هتـشذگ  لاس 

زور نداتفا  ولج  زور  کی  ظاـحل  هب  داـیز و  تقو  فرـص  بجوم  تفرگ ، ماـجنا  گرزب  یطاـیخ  خرچ  ود  طاـیخ و  رفن  هس  زا  يریگهرهب 
شرب و يریگهزادنا و  ار  اهرداچ  ًاودـب  زور  هنابـش  راهچ  یط  دـندش و  جیـسب  لاقتنا ، تظافح و  مسارم ، ّلک  تارادا  ياهورین  همه  هفرع ،
تاماظتنا و يارب  هثعب  ّرثؤم  ياهورین  همه  یهدـنامزاس  . 2 درک . دراو  اهورین  هب  يدایز  راشف  اسرف  تقاط  راک  نیا  دـنتخود  ار  اـهنآ  سپس 

هشقن هیهت  . 3 یـسرزاب . مرتحم  تنواعم  اب  طبترم  ياهناوراک  سرزاب و  ياهورین  ًاصوصخ  تافرع ، ياهرداچ  ییاپرب  رد  کمک  تراظن و 
نادـنابز رفن  یبرع و 11  نادـــنابز  رفن  دادـعت 11  مازعا  تساوـخرد  . 4 تاـفرع . رد  تئارب  مـسارم  يرازگرب  لـحم  فـلتخم  ياـهروحم 

تساوخرد صوصخم  ياهمرف  میظنت  . 5 تئارب . مسارم  تاماظتنا  قطانم  ياهروحم  هب  نانآ  یفرعم  يارب  للملا  نیب  تنواـعم  زا  یـسیلگنا 
قطانم و نیلوؤسم  اهروحم و  يارب  تافرع  هقطنم  کـلاک  نیدـنچ  هیهت  . 6 تئارب . مسارم  يارب  اهناوراک  زا  هبرجت ) اـب  همدـخ   ) ورین مازعا 

ياههشقن هیهت  . 8 مسارم . ّلحم  هب  یهتنم  یکاخ  ياهریـسم  یـشاپ  بآ  يارب  تیاقـس  ياهورین  یهدنامزاس  . 7 مسارم . يارجا  رب  تراـظن 
زا ورین  رفن  دادـعت 60  هاگیاج )  ) يزکرم روحم   517 ص : جـح 25 ، حرـش : نیدـب  تئارب  مسارم  يرازگرب  هقطنم  هناگ  تشه  ياهروحم 

راهچ اب  مسارم  توص  هرادا  ياـهورین  یهدـنامزاس  اهناوراک 9 . همدـخ  زین  یـسرزاب و  لـلملا و  نیب  رفن  زا 45  رفن  تنواعم 40  تاماظتنا 
هرقرق  30 طوبرم + ياههیاپ  لباک و  اـب  یتاو  يوگدنلب 25   30 یتوص : لئاسو  اهناوراک ، همدـخ  يورین  رفن  مکی 36  روحم  یتوص : روحم 

لباک و اب  یتاو  يوگدنلب 25   18 یتوص : لئاسو  اهناوراک ، همدخ  يورین  رفن  مود 23  روحم  وگدنلب  لماش 8  لکد  کی  يرتم + لباک 35 
27 یتوص : لئاسو  اهناوراک ، همدـخ  يورین  رفن  موس 26  روحم  وگدنلب  لماش 16  لکد   2 يرتم + لباک 35  هرقرق  طوبرم و 18  ياههیاپ 

تنوم كر  متـسیس  هدافتـسا : دروم  لـئاسو  يزکرم  روحم  يرتم . لـباک 35  هرقرق  هطوبرم و 27  ياـههیاپ  لـباک و  اـب  یتاو  يوگدنلب 25 
میس اب  نفورکیم  هاگتسد + میس 4  یب  نفورکیم  هاگتسد + ود  ادص  رسکیم  تاو ، رازه  هاگیاج )  ) تردق 4 هب  ریاف  یلپمآ  هاگتسد  لماش 4 

قرب 2 روتوم  نلاـس + يارب  ددـع  ینوتـس 20  تاو  يوگدنلب 20  ددـع + تاو 30  رداچ 30  لخاد  يارب  میـس  یب  يوگدـنلب  هاگتـسد +  5
يرتم هقل 20  یفرصم 49  لباک  رادقم  هاگتسد + شخپ 2  طبض و  هتـساکود  كد  ددع + سویو 4  ورتکلا  یتاو  يوگدنلب 250  هاگتسد +

یلپمآوگدنلب ياههیاپيروپیش  يوگدنلب  توص  یّنف  لئاسو  يرپمآ  يرطاب 110  ددع  اب 12   UPS هاگتسد ود  رتم + نفورکیم 150  لباک 
ياـهورین زا  رفن  تفه  باـختنا  یهدـنامزاس و  . 10 518 ص : جـح 25 ، رتم  هاگتسد 4500  ددـع 8  ددـع 80  لباکیتاو 134  رازه  ریاـف 

لهچ دادعتـسا  هب  هرونم  هنیدـم  هناخزپشآ  ياهورین  رداک  تکراشم  اب  هثعب  ياـهرداچ  ییاـپرب  روحم  تفه  لوؤسم  ناونع  هب  هژیو  ییارجا 
رد تکرش  . 12 تاماظتنا . توص و  ياهروحم  توص  تاماظتنا و  تراک  يدادعت  پاچ  هیهت و  . 11 ییارجا . تنواعم  ياهورین  رثکا  رفن و 

مـسارم اب  طبترم  روما  نداد  ماجنا  یگنوگچ  نییبت  تنواعم و  نآ  مرتحم  نیـسرزاب  هیجوت  یگنهامه و  يارب  یـسرزاب  تنواعم  هسلج  جنپ 
.14 تئارب . مسارم  فلتخم  ياهروحم  رد  رفن  ًاعمج 40  همرکم  هکم  هرونم و  هنیدم  نیسرزاب  رثکا  يریگراک  هب  یهدنامزاس و  . 13 تئارب .
کمک و مسارم و  يرازگرب  لحم  فارطا  ياهنابایخ  رد  نانآ  لاعف  روضح  يارب  ناگدشمگ  دـحاو  اب  یگنهامه  روظنم  هب  هسلج  لیکـشت 
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مـسارم رد  نیرئاز  رتهب  هچره  تکرـش  يارب  اهناوراک » ناریدـم  هجوت  لباق  تاـکن   » لـمعلا روتـسد  نیودـت  . 15 هدشمگ . نیرئاز  تیادـه 
ناـنآ هیجوت  هجح و  يذ  خیرات 6  رد  اهناوراک  ناریدـم  هسلج  رد  تکرـش  . 16 تاـفرع . رد  اـهناوراک  رارقتـسا  یکورک  هیهت  زین  تئارب و 
لئاسو هنوگره  كراپ  زا  يریگولج  هلمج  نم  هوقلاب  تادـیدهت  هب  هجوت  اب  یتظافح  ریبادـت  ذاختا  . 17 مسارم . يرازگرب  یگنوگچ  يارب 

قطانم و نیلوؤسم  تاماظتنا و  توص ، ياهروحم  نیلوؤسم  روضح  اب  یمومع  یهیجوت  هسلج  لیکشت  . 18 تئارب . مسارم  فارطا  رد  هیلقن 
دنچ لیکشت  نینچمه  نانآ و  نیب  هدش  هیهت  لمعلاروتـسد  کلاک و  عیزوت  سپـس  اهنآ ، یهدنامزاس  اهناوراک و  زا  هدش  توعد  همدخ  زین 

خیرات 7 رد  اهروحم ، هب  نانادنابز  مازعا  همدخ و  یهدـنامزاس  زا  سپ  تاماظتنا  توص و  ياهروحم  يارب  نامزمه  روط  هب  یعرف و  هسلج 
یط هک  هسلج  نآ  تاـبوصم  قـیقد  يارجا  83 و  / 10 خـیرات 27 / رد  هثعب  یگنهامه  ياروش  هسلج  نیمراـهچ  رد  تکرـش  . 19 هجح . يذ 
هدام فلا  دنب  يارجا  رد  اهرداچ  نتشارفارب  يارب  یهیجوت  هسلج  ود  يرازگرب  . 20 دیدرگ . غالبا   83 / 10 خروم 28 / هرامش 51892  همان 

هقطنم هب  لکـش  عبرم  گرزب  رداچ  زا 95  شیب  نداد  لاقتنا  هثعب و  یگنهامه  ياروش  هسلج  نیمراـهچ  تاـبّوصم   519 ص : جح 25 ، ود 
يارجا یگنوگچ  هرابرد  ییاهن  میمصت  ذاختا  مزال و  ياهراک  هار  یسررب  روظنم  هب  هژیو  ییارجا  تنواعم  هسلج  هس  لیکشت  . 21 تافرع .

اب مزال  تازیهجت  هارمه  هب  توص  هرادا  ياهورین  مازعا  . 1 نآ : زا  لبق  زور  مسارم و  يرازگرب  نیح  رد  هدش  ماجنا  تامادقا  تئارب . مسارم 
سپ هجح . يذ  خروم 8  تعاس 2300  تافرع  تمس  هب  تمیزع  . 2 هجحیذ . متشه  زور  حبص  تعاس 8  تافرع  هب  بسانم  ششوپ  داجیا 
روحم لوؤسم  رفن  تفه  یهدنامزاس و  ییارجا  تنواعم  رداک  نیحباذ و  زا  معا  اهورین  همه  هلصافالب  یلبق  رارق  قبط  تافرع  هب  ندیـسر  زا 

نتـشارفارب لوغـشم  حبـص  زامن  هماقا  زا  سپ  دـندرک و  تحارتسا  شیوخ  تیرومأـم  لـحم  رد  دـندش و  یفرعم  ًادّدـجم  اـهرداچ ، ییاـپرب 
سپـس دـش . هداد  شـشوپ  قوف  ياـهرداچ  هلیـسو  هب  عبرم  رتم  رب 1900  غلاب  یتحاسم  یهاـتوک  ناـمز  رد  دـندیدرگ و  دـیدج  ياـهرداچ 

لحم هنوـگ  نیدـب  دـیدرگ و  شورفم  اـهنآ  ریز  حطـس  راتتـسا و  هدـش  هیهت  ياـهرداچ  هلیـسو  هـب  هاـگیاج  فارطا  ياـهنابایخ  اـهورهار و 
، مسارم عورـش  زا  لبق  . 3 دوب . تئارب  مسارم  رد  هدننک  تکرـش  مرتحم  نیرئاز  رارقتـسا  هدامآ  حبـص  ًابیرقت 8  تعاـس  زا  مسارم  يرازگرب 
هب هیجوت  يارب  قطانم  نیلوؤسم  اب  اهروحم  نیلوؤسم  نآ  بقاعتم  دش و  لیکـشت  تافرع  رد  اهروحم  نیلوؤسم  اب  یگنهامه  هسلج  نیرخآ 

هیجوت بایغ و  روضح و  زا  سپ  هعجارم و  هدش  یهدنامزاس  ياهناوراک  همدخ  حبص  تعاس 8  یلاوح  . 4 دنتشگزاب . دوخ  تیرومأم  لحم 
هب اهناوراک  حبـص  تعاس 9  دودـح  اهناوراک ، ناریدـم  اـب  یلبق  رارق  قبط  . 5 دـندش . مازعا  دوخ  تیرومأم  لحم  هب  یگمه  ناـنآ ، دّدـجم 

مادـقا هدـش  نییعت  لبق  زا  ياضف  هاگیاج و  فرط  ود  رد  اـهنآ  شنیچ  هب  ادـتبا  دـندرک . تکرح  مسارم  يرازگرب  لـحم  تمـس  هب  جـیردت 
ياهناوراک . 6 520 ص : جح 25 ، دـنتفای . رارقتـسا  بسانم  هاگیاج  رد  ات  دـش  تردابم  ناردارب  زا  نارهاوخ  کیکفت  هب  سپـس  دـیدرگ و 

رد مرتحم  نیرئاز  مزال ، ریبادـت  ذاختا  اب  دـیدرگ و  تیعمج  زا  ولمم  لیمکت و  نیرئاز  هدرتسگ  روضح  اب  رواـجم  ياـهبتکم  رد  ریذـپنامهم 
نیرئاز تیعمج  زا  ولمم  بتکم 9 و 1  رد  ریذپنامهم  ياهناوراک  لحم  . 7 دندش . رقتسم  دوب ، هدش  شورفم  لبق  زا  هک  اهرداچ  نیب  هلـصاف 

تعاس 9 زا  اـهروحم  نیلوؤسم  . 8 دـندوب . هداتـسیا  مسارم  ّیط  یخرب  راچان  هب  تشادـن و  دوجو  اهنآ  نتـسشن  يارب  اـج  هک  يوحن  هب  دوب 
زا يریگولج  روظنم  هب  هدش  یهدـنامزاس  ياهورین  . 9 دندرکیم . تیادـه  مسارم  يرازگرب  لحم  هب  ار  اهناوراک  مسارم ، عورـش  ات  حـبص 

مسارم يرازگرب  لحم  رد  روضح  زا  سپ  مسارم  توص  هرادا  ياهورین  . 10 دندرک . یشاپ  بآ  ار  يدورو  یکاخ  ياهریسم  كاخ  درگ و 
زا دندومن و  ژاتنوم  ار  توص  لئاسو  ًاعیرس  توص ، یبناج  لئاسو  هیلخت  هقطنم و  هب  لماک  ندش  انشآ  هجح و  يذ  متشه  زور  حبص  ماگنه 

مسارم زاغآ  زا  لبق  هک  يوحن  هب  دنداد  ماجنا  ار  مزال  ياهراک  تعرس  هب  دندوب  هتفر  تافرع  هب  ییاسانـش  يارب  لبق  ياهزور  رد  هک  اجنآ 
یکمک ياهورین  روضح  اب  ماجنارـس  دش و  ماجنا  اهریـسم  ياهیـشک  لباک  بصن و  هاگیاج  فارطا  یلـصا  رداچ  لخاد  ياهوگدنلب  همه 
تکرح دوخ  تیرومأم  لحم  تمـس  هب  نانآ  دش و  راذگاو  اهنآ  هب  توص  لئاسو  زا  یـشخب  نانآ ، ییاهن  هیجوت  اهناوراک و  همدخ  نایمزا 

لحم رد  مسارم  همتاخ  ات  توص ، عوضوم  تیساسح  راک و  عون  ظاحل  هب  هتبلا  دندرک . بصن  ار  لئاسو  ًاعیرس  رارقتـسا ، زا  سپ  دندومن و 
يارب دوـخ  ياـهناوراک  لـحم  هب  تئارب  مـسارم  همتاـخ  زا  سپ  مرتـحم  نـیرئاز  ییاـمنهار  . 11 دنتـشاد . لاـعف  روضح  شیوخ  تیرومأـم 
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زا لبق  هاگیاج ، قیرط  زا  یهافش  تارکذت  بوتکم و  لمعلاروتسد  مغر  یلع  . 1 بیاعم : تالکشم و  جورخ . ماگنه  ماحدزا  زا  يریگولج 
521 ص : جح 25 ، دندومن . كرت  ار  لحم  مسارم  ندش  ینالوط  تلع  هب  یبرع  مایپ  عورـش  ضحم  هب  اهناوراک  زا  يدادـعت  مسارم ، عورش 
رد لیهـست  عیرـست و  يارب  تسا  مزال  . 3 دـندرکیم . يرادربملیف  دـندوب و  هداتـسیا  تیعمج  نایم  رد  هک  نیرئاز  زا  یـضعب  يرادربملیف  . 2
رد ات  ددرگ  نیزگیاج  دـشاب  بصن  لمح و  لباق  نآ  يزکرم  هاگتـسد  هک  یلخاد  ياهنفلت  طوطخ  هارمه ، نفلت  ياج  هب  اـهروحم  طاـبترا 

يرازگرب اهروحم ، نیلوؤسم  اب  یهیجوت  ددعتم  تاسلج  لیکـشت  لوصحم  . 1 تبثم : تاکن  دوش . هدافتـسا  نآ  زا  زین  لیمک  ياعد  مسارم 
نتشارفارب تلوهس  رب  هوالع  لکـش ، عبرم  گرزب  ياهرداچ  يریگراک  هب  . 2 دوب . صاخ  مظن  زا  رادروخرب  دایز و  هوکـش  اب  تئارب  مسارم 

لیوحت . 3 دـیدرگ . اههمیخ  ياهنوتـس  عافترا  شیازفا  ظاحل  هب  هتـشذگ  لاس  هب  تبـسن  نآ  یبسن  شیازفا  زاب و  ياضف  داجیا  ثعاب  اـهنآ ،
.4 یـسرزاب . تنواـعم  لـلملا و  نیب  تنواـعم  هـب  هـفرع  زور  حبـص  تعاـس 6  سأر  رد  يربـهر  مّظعم  ماـقم  ماـیپ  نـتم  زا  يرایـسب  دادـعت 

يرازگرب رد  نانآ  يراکمه  رتفد و  تاماظتنا  ياـهورین  نانادـنابز و  نیـسرزاب ، هلمج  نم  هثعب  فلتخم  ياهدـحاو  ياـهورین  یهدـنامزاس 
هارمه نفلت  طخ  زا 9  هدافتسا  . 6 قطانم . اهروحم و  نیلوؤسم  اب  عیرس  طابترا  تهج  میس  یب  نفلت  متسیس  زا  يریگهرهب  . 5 تئارب . مسارم 

رد یـساسا  تالکـشم  زورب  بجوـم  هجح  يذ  هاـم  رییغت  . 7 طاـبترا . يرارقرب  رد  لیهـست  روظنم  هب  قطاـنم  اـهروحم و  نیلوؤـسم  طـسوت 
ياهدحاو ياهورین  زا  يدادـعت  رتفد و  لوؤسم  مازعا  دعب 1 . هنیدم  عطقم  جنپ : دیدرگ . عفترم  اهورین  مامتها  اب  هللادـمحب  هک  دـش  اههمانرب 

.2 522 ص : جـح 25 ، فیاظو . نداد  ماـجنا  راـک و  رتاـفد  يزادـنا  هار  يارب   83 / 11 خـیرات 5 / رد  هنیدـم  هب  هـکم  زا  ییارجا  تنواـعم 
ياههمان تفایرد  يرادا و  تابتاکم  . 3 داتـس . هثعب و  نانکراک  هژیو  هرود  ترایز  سوبوتا  نیمأت  يارب  هنیدم  داتـس  اب  هبتاکم  یگنهامه و 

میظنت و يارب  اههنیزه  دانـسا  تفایرد  اهتنواعم و  هب  هاوخنت  تخادرپ  . 5 تعاس 22 . ات  تنواعم  رتفد  تفیـش  يرارقرب  . 4 دروم . هدیسر 84 
يدنبنامز لودج  هیمهس و  قبط  اهورین  تشگزاب  يارب  يزیر  همانرب  اهتنواعم و  زا  یخرب  تشگزاب  زاورپ  خیرات  تفایرد  . 6 رتافد . رد  تبث 

زاورپ هاگتسیا  رییغت  . 8 سکعلاب . هکم و  هب  هنیدم  زا  ناتسبرع و  هب  ناریا  زا  هثعب  ياضعا  مازعا  خیرات  لرتنک  . 7 ناریا . رد  یلبق  هدش  میظنت 
نایاپ ات  هثعب  ياضعا  طیلب  تفایرد  نارهت و  هب  هنیدم  زا  رفن  زا 170  شیب  مزعا  . 9 نانآ . رظن  دروم  ياهناتسا  هب  اهتنواعم  ياهورین  زا  یخرب 

اهتنواعم هب  یهد  سیورس  . 11 زاین . دروم  سوبوتا  نیمأت  هلحرم و  رد 13  كربتم  نکاما  هب  هثعب  ياضعا  مازعا  يریگیپ  . 10 جح . تایلمع 
يراوس يوردوخ  هاگتسد  نداد 5  لیوحت  . 12 سیورس . یط 82  يرهش  نیب  يرهـش و  لقن  لمح و  ياهتیرومأم  نداد  ماجنا  اهدحاو و  و 

زا یخرب  دـیرخ  . 13 هنیمز . نیا  رد  لـماک  باـسح  هیوست  رجؤم و  تکرـش  هب  دوب  هدـش  هراـجا  اـهتنواعم  يرادرب  هرهب  يارب  هک  ياهراـجا 
دروم هداجس  نیمأت 500  . 14 تاکرادـت . رابنا  يدوجوم  زا  زاـین  دروم  ساـنجا  لـیوحت  اهدـحاو و  اـهتنواعم و  تساوخرد  دروم  ساـنجا 

تازیهجت جـح و  فرـصم  رب  دازام  تاناکما  لئاسو و  لماش  هلومحم  دودح 62  يدنبهتسب  . 15 شهوژپ . شزومآ و  تنواـعم  تساوخرد 
تهج ریراک  طابترا  داجیا  لماش  یتارباخم  تامدخ  . 16 ریا . ناریا  ییامیپاوه  اب  مزال  یگنهامه  هبتاکم و  ناریا و  هب  لاسرا  يارب  هدوسرف 

جح رظن . دروم  یلخاد  طوطخ  يور  رب  اهنآ  تیادـه  يدورو و  ياهـسامت  هب  ییوگخـساپ  نینچمه  ناریا و  اب  داتـس  هثعب و  ياضعا  سامت 
لحم رد  یناـمرد  تامدـخ  هئارا  . 18 فکمه . هقبط  رد  روـتارپا  تفیـش  يرارقرب  لارتناـس و  متـسیس  نتفرگ  لـیوحت  . 17 523 ص : ، 25

هب یکشزپ  تأیه  ناتـسرامیب  هب  هعجارم  . 19 نامـسناپ . تاقیرزت و  دروم  هدـننک و 401  هعجارم  رامیب  زا 800  شیب  شریذـپ  هاگنامرد و 
روـظنم هب  ناریا  هب  تمیزع  ماـگنه  هثعب  ناـنکراک  هـب  نیـساسکولفورپیس  يوراد  لـیوحت  . 20 هاـگنامرد . زاـین  دروم  يوراد  نیمأـت  روظنم 

، داتـس هـثعب و  ناـنکراک  زا  ییاریذـپ  . 21 ناریا . رد  دوـخ  ناگتـسباو  هـب  سوریو  لاـقتنا  زا  يریگوـلج  يراـمیب و  تیارــس  زا  يریگــشیپ 
.23 هبدن . لیمک و  ياعد  یمومع ، مسارم  اهشیامه ، نیّوعدم  زا  ییاریذپ  . 22 ناروتسر . رد  ماش  راهن و  هناحبص ، اب  نانامهم  ناگدشمگ و 

ياـعد مسارم  تبون  ود  يرازگرب  . 24 ةرـسملا . ۀـحنجأ  نامتخاس  رد  رقتـسم  هغلبم  نارهاوخ  غلبم و  ناردارب  ییاریذـپ  داوم  اذـغ و  نیمأـت 
524 ص : جح 25 ، نیمرحلا . نیب  رد  لیمک 

نویناحور روما  تنواعم  . 9
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ندش ماجنا  حیحـص  اریز  دنراد ؛ هدـهع  رب  جـح  مسوم  یط  ار  اهراک  نیرتنیگنـس  شهوژپ  شزومآ و  تنواعم  نویناحور و  روما  تنواعم 
یناحور رفن  اب 1200  طاـبترا  تسا . تنواـعم  ود  نیا  فئاـظو  زا  یعون ، هب  شیباـمک و  تسا - ینیگنـس  سب  هفیظو  هک  جاّـجح - لاـمعا 

، تسا نویناحور  روما  تنواعم  فئاظو  زا  دنجاّجح ، لامعا  حیحـصت  میقتـسم  لوؤسم  هک  نانآ  راک  رب  تراظن  و  جـح ، مسوم  رد  ناوراک 
 - هنیدم رد  نویناحور  روما  ياهتیلاعف  فلا ) دیآیم : یپ  رد  یّلک ، هدرشف و  رایسب  یلکش  هب  جح 1425  مسوم  رد  تنواعم  نیا  تیلاعف  هک 

هنیدم هورگ  رارقتسا  تامدقم  تنواعم ، رتفد  يزاس  هدامآ  اب  مازعا و  هرونم  هنیدم  هب  تنواعم  ياهورین  زا  رفن  ود   83 / 10 هبنشکی 6 / زور 
رصق رد  تعاس 22  دودح  هدش ، هرونم  هنیدم  مزاع  لبق  هنیدم  رد  تنواعم  ياضعا  هیلک   83 / 10 هبنشهس 8 / زور  دندومن - . مهارف  ار  لبق 

نیطبار تاسلج  دـش - . زاـغآ  یمـسر  روط  هب  تنواـعم  رتفد  ياـهتیلاعف   7 تعاس 30 / هبنـشراهچ  زور  حبـص  زا  دندش و  رقتـسم  لیخدـلا 
لیکشت  1 تدم 30 / هب   7 تعاس 30 / زور  ره   525 ص : جح 25 ، / 10 هبنشهس 22 / ات   10 هبنشراهچ 9 / زور  زا  مظنم  تروص  هب  اهناوراک 

صاصتخا قطانم  داتـس  تاسلج  اـهناوراک و  عضو  زا  مرتحم  نیطبار  شرازگ  هب  هسلج  هک 13  دـیدرگ  رازگرب  هسلج  عومجم 15  رد  دش .
نیطبار یـسرزاب و  نیلوؤسم  هناگراهچ ، قطانم  ياهداتـس  نیلوؤسم  اب  كرتشم  تروص  هب  / 10 هعمج 12 / خـیرات  رد  هسلج  کی  تشاد .

هرونم هنیدـم  قطانم  داتـس  تاسلج  رد  نیطبار  تکرـش  يارب  یگنهامه  هسلج  نیا  عوضوم  دـش . رازگرب  نویناحور  روما  راـکتبا  هب  مرتحم 
رازگرب ترایز  جـح و  روما  رد  هیقف  ّیلو  هدـنیامن  تساوخرد  هب   9 تعاس 30 / / 10 هبنـشهس 15 / خـیرات  رد  هداعلا  قوف  هسلج  کی  دوب .

هیلک دوـب - . زیزع  نازاـبناج  هب  يربـهر  مظعم  ماـقم  يایادـه  ياـطعا  یگنوـگچ  لـیمحت و  هلأـسم  یـسررب  هسلج  نـیا  عوـضوم  دـیدرگ .
زا رفن  تمه 13  هب  هک  تایلمع  نیا  رد  دش . یبایزرا  نویناحور  درکلمع  یسررب و  اهنآ  تیعـضو  هدش و  یـشکرس  لبق  هنیدم  ياهناوراک 

ياههگرب رد  هجیتن  تفرگ و  رارق  یباـیزرا  یـسرزاب و  دروم  نیعم  و 234  یناحور ،  266 ناوراک ،  266 تفرگ ، تروص  مرتـحم  نیطبار 
/10 هبنش 22 / هس  زور  ات  / 10 هبنـش 12 / زور  زا  مظنم  تروص  هب  نیطبار  دش - . تنواعم  لیوحت  / 10 هبنشهس 22 / زور  تبث و  صوصخم 

هدوب تعاس  کی  طسوتم  روط  هب  هسلج  ره  نامز  دندومن . تکرـش  هرونم  هنیدـم  قطانم  داتـس  تاسلج  رد  هسلج ، زور و 44  تدم 11  هب 
میدقت زور  نامه  رـصع  میظنت و  هحفـص  ءزج و 130  هدزناـپ  رد  دـشیم ، هیهت  هنازور  تروـص  هب  هک  نیطبار  تاـسلج  شرازگ  تـسا - .

راک دش - . يریگیپ  یلاسرا ، ياهـشرازگ  نوماریپ  یبایـشزرا  دـحاو  تاکن  هل و  مظعم  ياهدومنهر  نینچمه  دـیدرگ . هیقف  ّیلو  هدـنیامن 
اب نویناحور  يزاس  انـشآ  روظنم  هب  کسانم  ماکحا و  همانرب  دـش - . تبث  رتویپماـک  رد  و  ماـجنا ، اـهنیعم  نویناـحور و  هیلک  دورو  مـالعا 

رتهب ماجنا  رد  ییامنهار  یلاعلا ،) هلظ  دـم   ) يربهر مظعم  ماقم  تاءاتفتـسا  نیرخآ  هللا و  همحر  ینیمخ  ماـما  ترـضح  یهقف  ياههاگدـید 
هب درکیم و  هرادا  یمیرک  رفعج  دیس  هللا  ۀیآ  تاسلج  نیا  دیدرگ . رازگرب  يزیرهمانرب و  نارـضاح  ياهـشسرپ  هب  ییوگخـساپ  کسانم و 
. - دیدرگ رازگرب  / 10 هبنش 19 / ات  / 10 هعمج 11 / زور  زا  هقیقد  یس  تعاس و   526 ص : جح 25 ، کی  تدم  هب  زور  ره  زور و  تدم 9 
ۀجح یتسرپرـس  هب  يزیرهمانرب و  / 10 هبنـشکی 20 / ات  / 10 هعمج 11 / خـیرات  زا  نویناحور ، هژیو  هرونم  هنیدـم  نکاما  زا  دـیدزاب  هماـنرب 

همانرب ود  تشاد و  اههنیعم  اهنیعم و  نویناحور ، هب  صاصتخا  همانرب  تشه  همانرب ، هد  نیا  زا  دیدرگ . رازگرب  باون  ياقآ  بانج  مالـسالا 
رازگرب تعاس  هس  تدـم  هب  همانرب  ره  تفرگ . رارق  نایاقآ  بوخ  لابقا  دروم  هک  تفاـی  صاـصتخا  دـیلقت  عجارم  ياـههثعب  ياـضعا  هب  زین 

ات / 10 هبنـش 19 / زور  یبدا و  یقیدـص ، نایاقآ  تارـضح  طسوت  نارئاز  ياهلته  رد  یمومع  ینارنخـس  هسلج  شـش  دادـعت  دـیدرگیم - .
تاکرادـت نایاقآ ، تارـضح  اهلته و  اب  یگنهامه  لماش  تاسلج  نیا  يرازگرب  هب  طوبرم  روما  هیلک  دـیدرگ . رازگرب  / 10 هبنشراهچ 23 /

زور نیتسخن  زا  یناوضر  ياقآ  بانج  مالـسالا  ۀجح  دش - . ماجنا  نویناحور  روما  تنواعم  تّمه  هب  باهذ  بایا و  و  توص ) ییاریذپ و  )
دجـسم هب  اههنیعم  نویناحور و  درکلمع  رب  تراـظن  يارب   10 هبنشود 21 / ات  ( 10 هبنـش 15 / هس   ) همرکم هکم  تمـس  هب  اهناوراک  تکرح 
ذاـختا یـضتقم  میمـصت  دروم  بسح  یگدیـسر و  نویناـحور  فعـض  طاـقن  دروم  رد  هدیـسر  ياهـشرازگ  هب  دـندومن - . تمیزع  هرجش 

ياهتیلاعف تفرگ . رارق  جح  باتک  تنرتنیا و  تیاس  رئاز ، هیرـشن  رایتخا  رد  هیهت و  تنواعم  ياهتیلاعف  زا  شرازگ  تسیب  دودح  دـیدرگ - .
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اههنیعم درکلمع  و  یـشکرس ، ناوراـک  دادـعت 73  تسا - : حرـش  نیدـب  لـبق  هنیدـم  عطقم  رد  نویناـحور  روما  تنواـعم  نارهاوخ  دـحاو 
عوضوم هب  دیدرگ ، رازگرب  باون  برع و  نایاقآ  روضح  اب  هک  تاسلج  نیا  دـش . لیکـشت  طبار  نارهاوخ  يارب  هسلج  ود  دـش - . یبایزرا 

طبار غلبم و  نارهاوخ  روـضح  اـب  یتروـشم  هسلج  ود  تشاد - . صاـصتخا  نآ  نوـماریپ  لـئاسم  اـههنیعم و  درکلمع  یباـیزرا  یگنوـگچ 
ناوناب يارب  ینارنخس  همانرب   37  - 527 ص : جح 25 ، تفرگ . تروص  دحاو  ياههمانرب  رتهب  نتفای  ماجنا  يارب  مزال  یگنهامه  لیکـشت و 

جح کسانم  هب  طوبرم  ماکحا  نید و  فراعم  جح ، رارـسا  و  ارجا ، يوسوم  يراصنا و  یتافـص ، نارهاوخ  ار  اههمانرب  نیا  دش . ماجنا  رئاز 
تماقا لحم  ياهلته  رد  هک   ) تاسلج نیا  هب  طوبرم  روما  هیلک  دـندادیم . خـساپ  نارـضاح  ياهـشسرپ  هب  نایاپ  رد  دـندرکیم و  وگزاب  ار 
باهذ بایا و  و  توص ) ییاریذپ و   ) مسارم تاکرادت  غلبم ، نارهاوخ  اهلته و  اب  یگنهامه  يزیر ، همانرب  لیبق  زا  دـیدرگ ) رازگرب  نارئاز 

10 ات 21 /  10 ینامز 10 / هلـصاف  رد  تاسلج  نیا  دـش . رازگرب  همانرب  هس  زور  ره  اهزور ، یخرب  رد  زج  دـش . ماجنا  تنواعم  نیا  تّمه  هب 
، دش رازگرب   10 10 و 20 / خیرات 17 / رد  هک  ار  تاسلج  نیا  دیدرگ . رازگرب  هنیدـم  هعیـش  نانز  يارب  ینارنخـس  هسلج  ود  دـش - . ماجنا 

تاسلج رد  نانآ  تکرـش  تهج  يزیر  همانرب  اههنیعم و  دورو  مالعا  راک  تفرگ - . لابقا  دروم  دندرک و  هرادا  يوسوم  یتافـص و  اهمناخ 
رد هنیعم  نارهاوخ  هژیو  کسانم  ماکحا و  هسلج  هس  دـش - . ماجنا  نکاما ، زا  دـیدزاب  همانرب  نینچمه  نارهاوخ و  هژیو  کـسانم  ماـکحا و 

مهم و تاکن  دـشیم ، رازگرب  تعاـس  تدـم 2  هب  کـی  ره  هک  تاـسلج  نیا  رد  دـیدرگ . رازگرب   10 و 20 /  10 / 16 ، 10 ياهزور 14 /
. - دندرکیم هرادا  يدابآ  دمحا  يدمحم  ياقآ  بانج  يوسوم و  یتافـص و  اهمناخ  ار  تاسلج  نیا  دش . هداد  شزومآ  جح  دیدج  لئاسم 
نیا رد  دش . ماجنا  يزیرهمانرب و  هرجش  دجـسم  کیـشک  دش - . هداد  خساپ  رئاز  ناوناب  هنیعم و  نارهاوخ  يروضح  ینفلت و  ياهـشسرپ  هب 

نارهاوخ زا  يدادـعت  هغلبم و  نارهاوخ  دوب ، هدـش  یحارط  اـههنیعم  رگید  شزومآ  هنیعم و  نارهاوخ  درکلمع  لرتـنک  روظنم  هب  هک  هماـنرب 
زور هغلبم و 4  نارهاوـخ  ار  تسخن  زور   8 دش . یحارط   10 ات 26 /  10 خیرات 15 / زا  زور  تدم 12  هب  همانرب  نیا  دنتـشاد . روضح  هنیعم 

. دندرک رازگرب  دنتـشاد ، يدایز  فرـشت  هقباس  هبرجت و  هک  ینارهاوخ  همرکم ، هکم  هب  نارهاوخ  دـحاو  ياضعا  تمیزع  لیلد  هب  ار  رگید 
ییامنهار فده  اب  هفیرش  هضور  کیشک  همانرب  تشاد - . روضح  يدابآ  دمحا  يدمحم  ياقآ  بانج  مالسالا  ۀجح  اههمانرب  نیا  همه  رد 

تیعمج و ماحدزا  لیلد  هب  دش ، رازگرب  زور  هک 6  همانرب  نیا  دیدرگ . رازگرب   528 ص : جح 25 ، یحارط و  رئاز  ناوناب  هنیعم و  نارهاوخ 
زا رفن  ود   83 / 10 خـیرات 13 / رد  هّکم -  رد  نویناحور  روما  تنواعم  ياهتیلاعف  ب ) دوب . وربور  یتالکـشم  اـب  مرح ، نارومأـم  تاقییـضت 

هارمه دعب  هنیدـم  نیطبار   83 / 10 زور 15 / دـندرک - . هداـمآ  ار  هکم  رد  نویناـحور  روما  رتفد  دـندش و  مازعا  هکم  هب  تنواـعم  ياـهورین 
نیطبار  83 / 10 خـیرات 22 / ات  دـش . زاغآ  هکم  نیطبار  راک  ًامـسر   83 / 10 زور 16 / زا  دـندش و  هکم  دراو  يرکاذ  ياـقآ  مالـسالا  ۀـجح 

دیدج لمعلا  روتـسد  هب  هجوت  اب  یبایزرا  راک  هیجوت  هب  هسلج  کی  هک  دندرک  رازگرب  هسلج  تفه  دنتـشاد و  يراک  زور  تفه  دعب  هنیدم 
هئارا هب  رگید  هسلج  جـنپ  دـیدرگ . رازگرب  یگنهامه  يارب  همرکم  هکم  قطانم  نیـسرزاب  اـب  كرتشم  مه  هسلج  کـی  تفاـی و  صاـصتخا 
نیلوا ، 83 / 10 خیرات 22 / رد  همرکم  هکم  هب  لبق  هنیدم  نیطبار  هورگ  دورو  اب  تشاد - . صاصتخا  هدش  دـیدزاب  ياهناوراک  ياهـشرازگ 

هب عومجم  رد  دـیدرگ - . زاغآ  زین  هورگ  نیا  راک  ًامـسر  رازگرب و   83 / 10 خیرات 23 / رد  دعب  هنیدـم  لبق و  هنیدـم  نیطبار  عومجم  هسلج 
هنیعم نیعم و 75   476 یناحور ، درکلمع 541  نیطبار  زا  رفن   22 اهنآ ، تالکشم  لئاسم و  یسررب  زا  هتشذگ  دش . یـشکرس  ناوراک   541

. دندرک یبایزرا  ار  هنیعم  رهاوخ 112  طبار  ود  دیدرگ و  ذاختا  یضتقم  تامیمـصت  يدراوم  رد  هک  دندرک  یبایزرا  ار  رفن ) ًاعمج 1092  )
رد 70 نیطبار  تاـسلج  شرازگ  دـش - . هداد  لـیوحت  تنواـعم  هب  یـسررب  يارب  جرد و  یباـیزرا  ياـهمرف  رد  زین  نـیطبار  طوـسبم  رظن  - 
نویناحور و هب  مهتاکرب ) تماد   ) دـیلقت ماظع  عجارم  يربهر و  مظعم  ماقم  يایادـه  دـیدرگ - . هیقف  ّیلو  هدـنیامن  میدـقت  میظنت و  هحفص 

ناوراک نارگراثیا و  529 و  ص : جح 25 ، ادهـش  مّظعم  هداوناخ  هب  يربهر  مظعم  ماقم  يایادـه  نینچمه  اهناوراک و  ياههنیعم  اهنیعم و 
يربهر و مظعم  ماقم  يایاده  هیجوت  عیزوت و  يارب  هداعلا  قوف  هسلج  کی  تهج  نیدب  دـش . تخادرپ  ياهتـسیاش  وحن  هب  مب  ناگدـنامزاب 

هسلج ره  هدوب  ات  نیطبار 16  تاسلج  دادعت  دیدرگ - . رازگرب  نانآ  ناگدنیامن  روضح  اب  دـیلقت  عجارم  يایادـه  عیزوت  يارب  زین  ياهسلج 
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زا یناحور  هنیعم ، نیعم و  زا  ریدم  یناحور ، زا  ریدم  یبایزرا  هناگ  شش  ياهمرف  دش - . رازگرب  تعاس ) اعمج 24   ) هقیقد  1 تدم 30 / هب 
عیزوت هدربمان  دارفا  نایم  نیطبار  هلیـسو  هب  یحارط و  ریدـم  زا  هنیعم  نیعم و  یناحور و  زا  هنیعم  نیعم و  هنیعم ، نیعم و  زا  یناـحور  ریدـم ،

رد اهناوراک  ياههنیعم  اهنیعم و  نویناحور ، یمومع  هسلج  هجح  يذ  مشش  زور  دش - . دارفا  هدنورپ  همیمض  یهاوخرظن  ياهمرف  دیدرگ و 
اب يدرگزیم  همادا  رد  درک . داریا  ینانخـس  جح 1425  رد  نآرق  ندوب  روحم  هرابرد  هیقف  ّیلو  هدـنیامن  هسلج  نیا  رد  دـیدرگ . رازگرب  هثعب 

داتـس سیئر  للملا و  نیب  نواعم  شهوژپ ، شزومآ و  نواعم  نویناحور ، روما  ناعم  ترایز ، جح و  نامزاس  سیئر  یمیرک ، نایاقآ  روضح 
نایب نمـض  دش و  لیکـشت  نیطبار  ياهقطنم  تاسلج  هجح  يذ  متفه  زور  دش - . هداد  خـساپ  نارـضاح  ياهـشسرپ  رازگرب و  همرکم  هکم 

عیزوت هنامرتحم  تروص  هب  ناـگدازآ  نازاـبناج و  ادهـش ، مظعم  ياـههداوناخ  نویناـحور و  يایادـه  قیرـشت ، ماـیا  يارب  مزـال  ياـههتکن 
جح هرابرد  دوخ  راظنا  ناـیب  هب  هک  دنتـشاد  هیقف  ّیلو  هدـنیامن  روضح  رد  ياهسلج  نویناـحور ، روما  رتفد  نویناـحور  هعومجم  دـیدرگ - .

خیرات 4/ رد  هک  هسلج  نیا  رد  دندرک . رادید  هیقف  ّیلو  هدـنیامن  اب  ییاسانـش و  جح 1425  بختنم  لاعف و  نویناحور  دـنتخادرپ - . لاسما 
شـسرپ هس  هب  ییوگخـساپ  نمـض  ناگدش  توعد  دنتـشاد و  روضح  زین  نیطبار  ترایز و  جـح و  نامزاس  تسایر  دـش ، رازگرب   83 / 11
تیقفوم لماوع  نینچمه  اهیتساک و  اهناوراک ، یگنهرف  روما  ياقترا  ياههار  هرابرد  دوخ  ياههاگدـید  نایب  هب  نویناحور ، روما  تنواـعم 

تفیـش همانرب   - 530 ص : جح 25 ، دـندرک . نایب  نارـضاح  هب  باطخ  ییاه  هیـصوت  زین  هیقف  ّیلو  هدـنیامن  دـنتخادرپ و  ناوراک  یناحور 
مایا زا  لبق  زور   14  ) زور تدم 22  هب  هک  همانرب  نیا  رد  دیدرگ . رازگرب  هورم  افص و  مارحلادجـسم ، رد  اهناوراک  نیعم  یناحور و  نایاقآ 
لبق زا  ياـهلحم  رد  نویناـحور  زا  رفن  دودـح 700  عومجم  رد  دـش ، ماجنا  هتعاس  تروص 24  هب  و  قیرـشت ) مایا  زا  دـعب  زور  و 8  قیرشت 

هب اهراب  زین  بهاذم  رگید  اهروشک و  رگید  جاجح  هک  تسا  رکذ  نایاش  دنداد . خـساپ  جاجح  ياهـشسرپ  هب  دـنتفای و  روضح  هدـش  نییعت 
يرتشیب مامتها  عوضوم  نیا  هب  دـیاب  هناگ  هس  ياهناکم  مایا و  تایـضتقم  هب  هجوت  اب  هک  دـهدیم  ناشن  نیا  دـناهدرک و  هعجارم  نویناحور 

تاعالطا تفرگ و  دهاوخ  رارق  یـسررب  دروم  هک  دـناهدرک  تبث  صوصخم  ياهمرف  رد  زین  ار  دوخ  تفیـش  زا  یـشرازگ  نویناحور  دوش .
دـش ماجنا  يزیرهمانرب و  اهناوراک  ياهنیعم  نویناحور و  يارب  همرکم  هکم  نکاما  زا  دیدزاب  تبون  راهچ  دـش - . دـهاوخ  يدـنبهقبط  نآ 

نویناحور و نایاقآ  يارب  جـح  کسانم  ماـکحا و  هسلج   5 دوب - . اـهمناخ  صوصخم  تبون  کـی  ناـیاقآ و  صوصخم  نآ  تبوـن  هس  هک 
مان تبث  ياهنیعم  نویناحور و  هک  تاسلج  نیا  رد  دیدرگ . رازگرب   83 / 10 ات 27 /  83 / 10 خیرات 23 / زا  يزیر و  همانرب  ناوراک  ياهنیعم 
ماقم هللا و  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  یهقف  ياههاگدید  نارضاح  ياهشسرپ  هب  خساپ  رد  یمیرک  ياقآ  دنتفاییم ، روضح  تبون  هب  هدش 

تاعالطا همرکم و  هکم  هرونم و  هنیدـم  نیطبار  یبایزرا  ياهمرف  تاـعالطا  دـندرک - . ناـیب  دـیدج  تارییغت  هب  هجوت  اـب  ار  يربهر  مظعم 
. - دیدرگ لاسرا  رئاز  هیرـشن  يارب  هیهت و  زین  تنواعم  ياهتیلاعف  نیرتمهم  زا  ییاهـشرازگ  دـش - . هنایار  دراو  نیطبار  هنازور  ياهـشرازگ 

ياهتیلاعف يدنبعمج  هسلج  زور - . جنپ  یط  دناهدش  مازعا  هفحج  هب  یناحور  نودـب  ًالامتحا  هک  ییاهناوراک  يارب  هفحج  تفیـش  يرارقرب 
. دیدرگ رازگرب   83 / 11 خـیرات 8 / رد  صوصخ ، نیا  رد  نیطبار  ياهداهنـشیپ  یتآ و  ياـههمانرب  اـهحرط و  نویناـحور و  روما  تنواـعم 
531 ص : جح 25 ، عومجم 187  زا  هنیعم  درکلمع 110  ناوراک ، هب 110  یشکرس  اب  طبار  نارهاوخ  زا  رفن  ود  نارهاوخ -  دحاو  شرازگ 
. دیدرگ طبار  نارهاوخ  يارب  یتالکشم  زورب  بجوم  اهریسم  ندوب  رود  نامز و  دوبمک  دندومن . لاسرا  ار  نآ  شرازگ  یبایزرا و  ار  هنیعم 

قیرشت مایا  زا  لبق  همانرب  دادعت 21  نیا  زا  تفرگ . رارق  لابقا  دروم  هک  دندرک  ینارنخـس  رئاز  ناوناب  يارب  هسلج  رد 31  هغلبم  نارهاوخ  - 
تحت ار  اهناوراک  همه  همانرب  نیا  هتبلا  دوب . توافتم  زین  ثحابم  مایا ، توافت  بساـنت  هب  هک  دـش  رارقرب  قیرـشت  ماـیا  زا  دـعب  هماـنرب  و 10 

يرازگرب يارب  اهناوراک  اب  یگنهامه  دیـشیدنا . يریبدت  هراب  نیا  رد  دیاب  دسریم  رظن  هب  نآ  تبثم  راثآ  هب  هجوت  اب  هک  دادن  رارق  شـشوپ 
نایب نمـض  دـیدرگ و  رازگرب  هجح  يذ  مشـش  رد  هنیعم  نارهاوخ  ياهقطنم  هسلج  دوب - . نویناحور  روما  تنواعم  هدـهع  هب  تاـسلج  نیا 

هرابرد باّون  ياقآ  مالـسالا  ۀـجح  دـیدرگ و  عیزوت  اهنآ  نیب  دـیلقت  عجارم  يربهر و  مظعم  ماقم  يایادـه  قیرـشت ، مایا  يارب  مزال  تاـکن 
ییوگخـساپ دورو و  مالعا  تبث  راـک  يرادا ، تاـعاس  رد  نارهاوخ  دـحاو  داد - . رکذـت  ار  یتاـکن  هنیعم  نارهاوخ  تیقفوم  ياـهراکهار 
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برع ياقآ  مالـسالا  ۀجح  روضح  اب  تشاد - . هدـهع  رب  تدـم  لوط  رد  ار  رئاز  ناوناب  هنیعم و  نارهاوخ  ياهـشسرپ  هب  ینفلت  يروضح و 
یتافـص و اهمناخ  دـیدرگ  ررقم  یـسررب و  هنیعم  نارهاوخ  فعـض  توق و  طاقن  دـش و  رازگرب  طبار  هغلبم و  نارهاوخ  عمج  رد  ياهسلج 

تافلخت يدـنبعمج  طایخ  هداز  نسح  يراصنا و  اهمناخ  و  هیهت ، ار  هنیعم  نارهاوخ  يالتبا  لحم  لئاسم  کسانم و  زا  ياهصالخ  يوسوم 
تیلاعف ج ) دنـشاب . لئاسم  نیا  ریگیپ  اـیلع  یمـشاه  مناـخ  و  دـننک . داهنـشیپ  نآ  حالـصا  ياـهراکهار  اـب  هارمه  ار  رئاز  نارهاوخ  يراـتفر 

زا رفن  ود  نینچمه  تنواعم ، نیا  ياهورین  نیطبار و  زا  رفن  هدزاود   83 / 10 خیرات 17 / رد  دعب -  هنیدم  عطقم  رد  نویناحور  روما  تنواعم 
دوخ راک  نویناحور  روما  رتفد   83 / 11 زور 8 / حبص  زا  هلصافالب  هدع  نیا  دورو  اب  دندش . فرـشم  هرونم  هنیدم  هب  هکم  زا  هغلبم  نارهاوخ 
لوا هسلج  رد  و  لیکشت ،  83 / 11 هبنشجنپ 8 / زور  دعب  هنیدم  نیطبار  هسلج  نیلوا  دوب - . نیعجارم  يوگخساپ  هزور  همه  درک و  عورش  ار 

یباـیزرا و راـک  يارب  دـش و  لـیوحت  هقطنم  ره  نیطبار  ناـیاقآ  هب  ياهقطنم  يدنبمیـسقت  ساـسارب  یباـیزرا  ياـهمرف   532 ص : جح 25 ،
قطانم نیلوؤسم  دـعب و  هنیدـم  نیطبار  نیب  یگنهامه  هفراعم و  هسلج  دـش - . هداد  حیـضوت  نیطبار  يارب  هشقن  يور  رب  اـهناوراک  تیعقوم 

زا دوخ  ياهدـیدزاب  هرابرد  نیطبار  هسلج  ره  رد  دـش و  لیکـشت  دـعب  هنیدـم  رد  نیطبار  هسلج  هد  دـش - . رازگرب  هنیدـم  یـسرزاب  داتس و 
زین طوبرم  ياهتمـسق  قیرط  زا  موزللادـنع  هنازور  باسح  تروص  رد  اهنآ  جرد  رب  هوالع  عوضوم  بسح  رب  هک  دـنداد  حیـضوت  اـهناوراک 

طوبرم هک  مه  يدراوم  دش . مادقا  اهنآ  عفر  يارب  و  یگدیـسر ، ْتالکـشم  دراوم  رثکا  رد  هناتخبـشوخ  تفریذپ . تروص  مزال  ياهیریگیپ 
رفن هد  دریگ - . رارق  هجوت  دروم  هللاءاشنا  یتآ  لاس  يزیر  همانرب  رد  ات  دـیدرگ  تبث  قباوس  رد  تسا  هدـنیآ  ياههمانرب  یلک و  لـئاسم  هب 

یبایزرا ار  هنیعم  رفن  نیعم و 112  رفن   249 یناحور ، رفن  درکلمع 287  کیدزن  زا  هجیتن  رد  دندرک و  دـیدزاب  ناوراک  زا 287  نیطبار  زا 
لیوحت تنواـعم  نیا  هب  هناـیار  رد  تبث  یـسررب و  تهج  جرد و  صوصخم  ياـهمرف  رد  اـهیبایزرا  نیا  زا  نیطبار  طوسبم  رظن  دـندومن - .
یشرازگ یط  اههنیعم  اهنیعم و  نویناحور ، يدرف  یبایزرا  رب  هوالع  اهناوراک  دیدزاب  یـشکرس و  راک  نایاپ  رد  نیطبار  نایاقآ  دش - . هداد 

نویناحور توق  هتـسجرب و  طاقن  زا  هک  ار  يدراوم  دندرک و  یفرعم  ار  دوخ  ِیبایزرا  ِدروم  ِعمج  ِرترب  دارفا  دوخ  راک  يدـنبعمج  ناونع  هب 
يرادربهرهب اهنآ  زا  تنواعم  نیا  یتآ  ياهیزیرهمانرب  رد  هللاءاش  نإ  ات  دندومن  نایب  ییاسران  فعـض و  طاقن  نایب  اب  هارمه  دوب  يراج  لاس 

اهدیدزاب نیا  رد  هک  هنیدـم  هژیو  نکاما  راثآ و  زا  دـیدزاب  يارب  اههنیعم  اهنیعم و  نویناحور ، رفن  رب 250  غلاب  يدادـعت  زا  مان  تبث  دوش - .
کی يرازگرب  دوب - . ناگدننک  تکرش  يدنسرخ  راهظا  لابقا و  بجوم  دندرکیم و  نایب  ار  مزال  تاحیـضوت  باّون  ياقآ  مالـسالا  ۀجح 

ياهسلج نویناحور  روما  نیطبار   - 533 ص : جـح 25 ، هثعب . رگید  ياهورین  زا  یخرب  نیطبار و  يارب  هرود  ترایز  هژیو و  دـیدزاب  تبون 
هتـسد دیدزاب  دندش - . دـنمهرهب  هل  مظعم  ياهدومنهر  زا  دـنتخادرپ و  دوخ  رظن  نایب  هب  دنتـشاد و  هیقف  ّیلو  هدـنیامن  نیـشناج  روضح  رد 

یگنهامه هنیمز - . نیا  رد  هدش  ماجنا  ياهراک  اب  نانآ  ییانشآ  نآ و  نیلوؤسم  تاحیضوت  عامتسا  يزکرم و  هناخزپشآ  زا  نیطبار  یعمج 
، ثایغ نایاقآ  مالسا  ججح  تارـضح  ینارنخـس  زا  هدافتـسا  اب  تیفرظرپ  ياهلته  نارئاز  يارب  یمومع  ینارنخـس  هسلج  شـش  يرازگرب  و 

رجف ههد  هللا  مایا  هللا و  همحر  ماما  ترـضح  هرطاخ  دای و  تشادیمارگ  صوصخ  رد  اهناوراک  نویناحور  هب  رّکذت  يدـهلا - . ملع  داشرف و 
رب دیکأت  هثعب - . یمومع  تاسلج  رد  نیطبار  زا  رفن  هس  ینارنخـس  زا  هدافتـسا  رئاز - . هیرـشن  رد  جرد  نیطبار و  قیرط  زا  یمالـسا  بالقنا 

يروآعـمج تنواـعم و  نـیا  رد  نادـنابز  نویناـحور  لوؤـسم  رارقتـسا  هنیدـم و  رد  غـالب  هکبـش  اـب  نادـنابز  نویناـحور  يراـکمه  هـمادا 
اهنیعم نویناحور ، یبایزرا  مرف  گرب  همرکم و 648  هکم  نیطبار  یبایزرا  مرف  دصراهچ  رب  غلاب  تاعالطا  ندرک  دراو  نانآ - . ياهشرازگ 

یناحور یبایزرا  هنیعم ، نیعم و  زا  ریدم  یناحور ، زا  ریدم  یبایزرا  هناگ  شش  ياهمرف  تاعالطا  ندرک  دراو  هنایار - . هب  دعب  ياههنیعم  و 
دودح ات  تاعالطا  دورو  اهزور  زا  یـضعب  رد  هک  هنایار  هب  ریدم  یناحور و  زا  هنیعم  نیعم و  یبایزرا  هنیعم و  هنیعم و  زا  یناحور  ریدم ، زا 

83 / 11 زور 8 / زا  دناهدش و  هنیدم  دراو   83 / 11 زور 7 / زا  هغّلبم  نارهاوخ  زا  رفن  ود  نارهاوخ -  دـحاو  شرازگ  تشاد . همادا  بش  همین 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  رهطم  مرح  رد  حبـص  تبون  رد  نانآ  زا  یکی  هزور  همه  راک  میـسقت  اب  اهنآ  نیب  تسا . هدوب  لاعف  نارهاوخ  دحاو 
هثعب رد  رقتسم  نارهاوخ  دحاو  رتفد  رد  رگید  رفن  تشاد و  روضح  ناوراک  ياههنیعم  رئاز و  نارهاوخ  ییوگخساپ  ییامنهار و  يارب  هلآ  و 
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رد تبون  ود  دـحاو  نیا  تیلاـعف  زا  نارهاوخ  عـالطا  يارب  دوب . رئاز  ناوناـب  ینفلت  ياهـسامت  نارهاوخ و  يروـضح  تاـعجارم  يوـگباوج 
داـیز شیاـجنگ  ياراد  اــهلته  رد  نارهاوـخ ، هژیو  یغیلبت  هـسلج  هد  يرازگرب   - 534 ص : جح 25 ، دـش . رـشتنم  ياهیعالطا  رئاز  هیرـشن 
هنیعم نارهاوخ  روضح  اب  یشزومآ  یهیجوت و  هسلج  ود  لیکـشت  دش - . یبوخ  لابقتـسا  نآ  زا  هک  یلبق  يزیرهمانرب  یگنهامه و  ساسارب 

زا لماک  ناـسنا  ياـهیگژیو  نینچمه  مالـسلا و  اـهیلع  ارهز  ترـضح  تیـصخش  زا  ياهولج  لـیبق  زا  یتاـعوضوم  حرط  هرونم و  هنیدـم  رد 
زا زیهرپ  يراتفر ، ياههنیمز  رد  لادتعا  تیاعر  هنیعم ، نارهاوخ  یهقف  یملع و  هینب  تیوقت  رب  دیکأت  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  هاگدـید 

یخرب یفرعم  تسا ، هدش  لوحم  نانآ  هب  هک  یتیلوؤسم  فلتخم  داعبا  رد  نانآ  هیجوت  هغلبم و  نوؤش  تیاعر  ترشاعم ، رد  طیرفت  طارفا و 
نانآ یهدـنامزاس  هنیعم و  نارهاوخ  زا  توعد  هنیعم - . نارهاوخ  تالاؤس  هب  ییوگخـساپ  زین  ناـنآ و  يارب  یتاـعلاطم  یقیقحت و  عباـنم  زا 
نانآ زا  مان  تبث  هنیعم و  نارهاوخ  دورو  مالعا  تبث  يرفعج - . ياقآ  بانج  طسوت  نانآ  هیجوت  لیمک و  ياـعد  تبون  ود  تاـماظتنا  يارب 
کی 11 و  زور 20 / رفن  هس  دندوب و  هنیدـم  رد   11 زور 18 / ات  تنواعم  نیا  ياـهورین  زا  رفن   6 هرونم . هنیدم  هژیو  نکاما  زا  دـیدزاب  يارب 
نایاپ ات   83 / 11 خیرات 18 / زا  دندرک و  زاورپ  ناریا  هب   83 / 11 زور 24 / يوسوم  ياقآ  یشیرق و  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  11 و  زور 21 / رفن 

دنمدوس دیفم و  یلیخ  ياههمانرب  زا  یکی  تشذگ  هک  نانچ  دوب . نویناحور  روما  تیلوؤسم  راد  هدهع  یـشیرق  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  هرود 
مایا رد  هثعب  لوؤسم   ) باّون ياقآ  بانج  مالـسالا  ۀـجح  تمه  هب  یخیرات  راثآ  كربتم و  نکاما  زا  هژیو  دـیدزاب  نویناحور  روما  تنواـعم 

اهناوراک نویناحور  یلبق ، مان  تبث  اب  نایم ، رد  زور  کی  ای  زور  ره  تسا  باّون  ياقآ  تاراکتبا  زا  ًارهاظ  هک  هماـنرب  نیا  ّیط  تسا . هرمع )
جح دننکیم . ندید  باّون  ياقآ  دیفم  تاحیضوت  اب  هارمه  نکاما ، نیا  زا  سوبوتا  هاگتـسد  کی  اب  عجارم ، ياههثعب  ياضعا  مه  یهاگ  و 

535 ص : ، 25
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کی هلـصاف  رد  ینعی   ) جـح 1425 مسوم  زا  شیپ  تنواعم  نیا  هلاس  کی  ياهتیلاعف  هدـمع  هصـالخ  جـح  مسوم  زا  شیپ  ياـهتیلاعف  فلا )
رپ عّونتم و  ياههلاقم  اب  یسراف ، جح  تاقیم  همانلصف  هرامـش  راهچ  رـشن  يزاس و  هدامآ  هیهت و  . 1 تسا . رارق  نیا  زا  ات 25 ) جح 24  هلاس 

مالـسالا ۀـجح  هلجم  نیا  ریبدرـس  دـبای . همادا  دـنور  نیا  تسا  دـیما  هدـش و  رتهب  هتـشذگ  ياـهلاس  اـب  ساـیق  رد  هلجم  عضو  راـب . گرب و 
ججح تارضح  زا : دنترابع  نآ  هیریرحت  تأیه  ياضعا  و  ياهسرو ، یلع  مالسالا  ۀجح  نآ  راتساریو  و  رکـسع ، یـضاق  ياقآ  نیملـسملاو 

ود رـشن  يزاس و  هدامآ  رد  هیهت  . 2 يراتخم . اضر  روطـس  نیا  مقار  و  یعرو ، داوج  دیـس  یثّدـحم ، داوج  نایرفعج ، لوسر  نایاقآ  مالـسا 
برع يالـضف  نایم  رد  هلجم  نیا  دمآراک . دنمدوس و  ياههلاقم  يزورما و  ِتسرد  یبرع و  رثن  اب  یبرع  جـحلا  تاقیم  همانهامـشش  هرامش 

نآ زا  هعجارم و  نآ  هب  بّصعتم  ریغ  لدـتعم و  يدوعـس  ناگدنـسیون  الـضف و  تسا و  هتفای  ینابطاخم  ناریا  زا  جراـخ  یناریا و  ریغ  ناـبز 
ياهزاین نیمأت  . 3 536 ص : جح 25 ، دشکیم . شود  هب  هنت  کی  يدادقم  ياقآ  بانج  مالسالا  ۀجح  ار  هلجم  نیا  روج  دننکیم . هدافتسا 

زین فـلتخم ، ياـههنیمز  رد  ددـعتم  ياـهباتک  رـشن  نیودـت و  هیهت و  اـب  ناوراـک ، نویناـحور  نیفیرـش و  نـیمرح  نارئاز  یگنهرف  یملع و 
، سمخ ثیح  زا  نارازگ  هرمع  جاجح و  مان  تبث  دیدج  عضو  هلمج  زا  دـیلقت  ماظع  عجارم  زا  جـح  ثدحتـسم  ادـیپ و  ون  لئاسم  ياتفتـسا 
. دـمآ دـهاوخ  باتک  نیمه  موس  لـصف  رد  هنیمز  نیا  رد  یثحاـبم  هک  مارحلادجـسم ، مود  هقبط  زا  فاوط  یناـبرق ، تارمج ، دـیدج  عضو 
رد نارئاز  ِیعمج  شزومآ  ترایز ، جـح و  نامزاس  يربهر و  مظعم  ماقم  هثعب  ماـظع و  عجارم  ياـههثعب  نیب  مزـال  ياـهیگنهامه  نینچمه 

نینچ هتـشذگ  لاس  کی  رد  تنواعم  نیا  لّوا  پاچ  ياهباتک  اههوزج و  تسرهف  تسا . تنواـعم  نیا  ياـهتیلاعف  فئاـظو و  هلمج  زا  ناریا 
هار رد  ناگشیپاوقت  يامیس  قارع  تایلاع  تابتع  جح  حور  نونکات  زاغآ  زا  نآ  هماج  هبعک و  نآ ، تاهبـش  هب  خساپ  یـسانشهعیش و  تسا :
جح کسانم  افص  ناوراک  اب  رصعلا  اذه  یف  نیملسملا  ۀفیلخ  وه  نم  تایلاع  تابتع  هیشوت  هر  جح  يابهص  زا  ياهعرج  نایشرع  ادخ  هناخ 

لوقعملا لوقنملا و  نیب  لوسرلا  ۀـجح  ربمایپ  هریـس  ثیدـح و  رد  یخیرات  ییایفارغج - گنهرف  مـالعا  جـح  روصم  کـسانم  ناوناـب  هژیو 
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ماما ترایز  نیـسای  لآ  تراـیز  یبرع )  ) هیعدا بختنم  هئطوت  کـی  ياـشفا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  بهاذـم  ناـمتفگ  هعومجم 
هیعدا و مارکلا  ۀفحت  هنیدم  يافص  ّتنس  لها  ياهشسرپ  هب  ام  ياهخساپ  یبرع  جح  کسانم  هبدن  ياعد  لیمک  ياعد  مالسلا  هیلع  نیـسح 
537 ص : جح 25 ، لسوتلا  كّربتلا و  ةدرفملا  ةرمعلا  یف  نیمرحلا  بادآ  هیعدا و  دیدج  جـح  حور  نایئاهب  همجرت  اب  هرونم  هنیدـم  ترایز 

هعومجم ریز  ياهتمسق  تنواعم و  نیا  درکلمع  زا  یلامجا  یشرازگ  جح  مسوم  ياهتیلاعف  هرمع ب ) کسانم  هدیزگ  جح  کسانم  هدیزگ 
رد يریدـق  هللا  ۀـیآ  روضح  دـیدرگ ، رادروخرب  يرتهب  ّتیفیک  زا  شخب  نیا  يراج  لاس  رد  « 1  » تاءاتفتسا هب  ییوگخـساپ  هورگ  . 1 نآ :

زاین یمیرک  هللا  ۀـیآ  روضح  زین  و  « 2 ، » هداز حالف  يدزی و  يدمحم  مالـسا  ججح  نایاقآ  تارـضح  اب  هارمه  هنیدـم  هب  رئاز  مازعا  لّوا  زور 
هنیدم رد  هثعب  رارقتسا  بش  نیرخآ  ات  رـضاح و  راک  لحم  رد  هثعب  راک  نامز  قبط  رهظزادعب  حبـص و  هورگ  نیا  درک . نیمأت  ار  شخب  نیا 

رب هوالع  دندوب . وگخساپ  ار  ناعجارم  نابز  راهچ  هب  کسانم  ياهروشورب  پاچ  رب  ینبم  یلبق  ینیب  شیپ  هب  هجوت  اب  دنتـشاد و  روضح  زین 
هب ییوگخـساپ  ماکحا و  هسلج  نارهاوخ  يارب  اهحبـص  يدزی  يدّمحم  ياقآ  ناردارب و  يارب  ات 5  تعاس 4  هزور  همه  یمیرک  ياـقآ  نآ 

هثعب لحم  رد  تقو  نایاپ  ات  هداز  حالف  ياقآ  مالسالا  ۀجح  هزور  همه  هکم ، هب  نارئاز  مازعا  عورش  اب   538 ص : جح 25 ، دنتشاد . تالاؤس 
هرجـش دجـسم  هب  نویناحور  روما  تنواعم  شـشوپ  تحت  ناوناب  زا  رفن  دنچ  اب  زین  يدزی  يدّمحم  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  دندوب و  وگخـساپ 

ياقآ هلیـسو  هب  کسانم  بختنم  يربهر و  مّظعم  ماقم  یبرع  کسانم  قوف  روما  رب  هوـالع  دـندوب . نارئاز  لـئاسم  يوگخـساپ  دـنتفریم و 
حالـصا و دعب  ياهلاس  يارب  ات  تفرگ  رارق  ینیبزاب  تقد و  دروم  هناگادـج  تروص  هب  يدزی  يدـمحم  ياقآ  هداز و  حالف  ياقآ  یمیرک ،

راک لحم  رد  يرظتنم  يدزی و  يوسوم  نایاقآ : مالـسا  جـجح  زاغآ ، زا  یعرـش  هوجو  . 2 دوش . رـشتنم  رتمک  لاکـشا  اب  کسانم  هجیتن  رد 
يرظتنم ياقآ  زج  هنیدم  رد  هثعب  رارقتسا  زور  نیرخآ  ات  دش و  قحلم  نانآ  هب  زین  يرویغ  نیملسملاو  مالـسالا  ۀجح  سپـس  رـضاح و  دوخ 

لکشم زین  تمسق  نیا  رد  هناتخبشوخ  يدزی  يوسوم  ياقآ  بانج  راهظا  قبط  دنتشاد . روضح  هنیدم  رد  نایاقآ  ریاس  دش  مازعا  هّکم  هب  هک 
رتفد  » ناونع تسا  هدش  پاچ  اهـضبق  لیذ  نونکامه  هچنآ  تسا . حالـصا  دنمزاین  هوجو  ضبق  هدـنیآ  لاس  يارب  طقف  درکن ، زورب  یـصاخ 

لیدـبت و يربهر » مظعم  ماقم  هثعب   » ناونع هب  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  يرویغ » یلع  دیـس  هیعرـش ، تاـهوجو  رما  رد  هیقف  ّیلو  یگدـنیامن 
، ناعجارم يوگخـساپ  زاب و  هثعب  هناخباتک  زور ، نیرخآ  ات  هثعب  راک  هب  عورـش  زور  زا  هناخباتک  . 3 درک . روهمم  هثعب » رتـفد   » رهم هب  ار  نآ 

عیزوت زین  دایز و  ّدح  رد  هیعدا  بتک و  عیزوت  . 2 ناعجارم ؛ هدافتسا  تهج  تنرتنیا  اب CD و  هارمه  هنایار  رارقتسا  . 1 دوب : لیذ  روما  هارمه 
رفن دودح 50  يرئاح  ياقآ  شرازگ  قبط  هنازور   539 ص : جـح 25 ، سی . لآ  ترایز  لیمک و  ياعد  ياههوزج  کسانم و  ياهروشورب 
دعب هنیدـم  عطقم  رد  و  يرئاح )  ) مج قداص  ياقآ  مالـسالا  ۀـجح  لبق ، هنیدـم  عطقم  رد  هناخباتک  لوؤسم  دـناهدرک . هعجارم  هناـخباتک  هب 

رد نارهت  زا  هللادمحب  يراج  لاس  رد  جح  دنتسم  ملیف  هیهت  امیـس و  ادص و  اب  یهارمه  هرواشم  . 4 دوب . ياهسرو  یلع  ياقآ  مالسالا  ۀجح 
رعـشم رـشن  یـسورگ و  ياقآ  روضح  اب  زین  هسلج  دنچ  رد  تفرگ و  رارق  قفاوت  دروم  یلوصا  هلـسلس  نازاس  دنتـسم  نایرجم  اب  هسلج  دنچ 

رگید و ياهدـحاو  نویناحور و  روما  نیـسرزاب ، لثم  هثعب  یلخاد  تاسلج  زا  زاین  دروم  ياهملیف  دـیدرگ . عفترم  لبق  لاس  ياـهیگنهامهان 
يراکمه اب  هبدـن  لیمک و  ياهاعد  هثعب ، یمومع  تاسلج  هیقف ، ّیلو  هدـنیامن  ياهرادـید  لقن و  لمح و  یکـشزپ ، زکرمتم ، هناخزپشآ  زین 

ياقآ اب  قفاوت  قبط  دوش و  هدامآ  ملیف  نیا  راب  نیلوا  يارب  لاسما  تسا  دـیما  دـیدرگ . هیهت  امیـس  ادـص و  زاـس  دنتـسم  هورگ  رعـشم و  رـشن 
نازاس دنتسم  اب  دّدعتم  تاسلج  رد  رکسع  یضاق  مالسالا  ۀجح  ددرگ . عیزوت  هثعب  رد  همه  دوش و  شخپ  امیـس  زا  مه  تسا  رارق  یـسورگ 

تاعالطا دننک و  یهارمه  ار  اهنآ  هک  تساوخ  نارگید  يدادـقم و  باّون ، نایاقآ  تارـضح  زا  دراوم  ياهراپ  رد  درک و  ییامنهار  ار  اهنآ 
دنتشاد و يرود  ياج  مه  هک  دوب  نازاسدنتسم  زا  يدادعت  مازعا  رد  یگنهامهان  هنافسأتم  يراج  لاس  لکـشم  اهنت  دنهدب . اهنآ  هب  ار  مزال 

ناینیما یناهرز و  ياقآ  بانج  اب  یـضاق  مالـسالا  ۀجح  دوش . عفترم  لکـشم  نیا  دعب  لاس  تسا  دیما  دـندش . مازعا   83 / 10 زور 19 / مه 
ياههکبـش نارهت و  هب  ناراگنربخ  یلاسرا  ياهربخ  هک  تسا  ینتفگ  دـننک . اـجباج  ار  اـهنآ  دنتـسناوتن  یلو  تفرگ  ساـمت  تبون  نیدـنچ 

اب ربارب   83 / 10 زور 11 / زا  هثعب  یمومع  ینارنخس  تاسلج  . 5 دوب . رتهب  تیمک  رظن  زا  مه  تیفیک و  رظن  زا  مه  لبق  لاس  هب  تبسن  یناتسا 
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لاسما تشاد . يرتشیب  ینآرق  گنر  تاسلج  نیا  ثحاـبم   540 ص : جح 25 ، هناتخبـشوخ  و  تفرگ . قنور  یمومع  تاسلج  هدعق  يذ   19
نیرخآ رد  هبدـن  ياعد  همانرب  اب  دـشیم . مادـقا  ًاعیرـس  صقاون  عفر  يارب  جارختـسا و  تاسلج  نیا  زا  یجنـسرظن  ياهمرف  راـب  نیلوا  يارب 
دیتاسا ناوراک  يارب  هسلج  دنچ  رد  یتئارق  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  دوجو  زا  نینچمه  تفای . نایاپ  تاسلج  نیا  هنیدم  رد  هثعب  رارقتـسا  هعمج 
ناشیا يدنسرخ  هتشذگ  ياهلاس  هب  تبسن  يدودح  ات  هک  دش  هدافتسا  یناریا  ياهناوراک  یخرب  دنه و  نایعیش  هنیدم ، نایعیش  اههاگشناد ،
لیمکت نارئاز  ار  تاـسلج  نیا  زا  یجنـسرظن  مرف  هک 1632  دـش  رازگرب  لـبق  هنیدـم  عطقم  رد  ینارنخـس  هسلج  هدزاود  تشاد . یپ  رد  ار 
ناینیما ياقآ  بانج  بوخ  يراکمه  تفرگ و  تروص  هرمع  رد  هک  یتادـیهمت  اـب  هللادـمحب  عجارم  ياـههثعب  . 6 دنداد . تدوع  دـندرک و 

اب اههثعب  بسانت  دوب . رادروخرب  يرتبولطم  طیارـش  زا  دـش  هتفرگ  رظن  رد  اـههثعب  يارب  هک  یلزنم  هنیدـم ، رد  جـح  ناـمزاس  داتـس  لوؤسم 
یهللادبع ياقآ  یجارعم و  ياقآ  بانج  مالـسالا  ۀجح  مق و  ناتـسا  ترایز  جح و  ریدم  يراکمه  اب  مق  رد  دوب و  هدـش  هظحالم  رگیدـکی 

لاسما هناتخبـشوخ  ناوراک  نیا  رد  عونتم  ياههقیلـس  هب  هجوت  اب  دـش و  صخـشم  کی  ره  ياج  یـسررب و  نامتخاس  نالپ  ناوراـک  ریدـم 
اهلته رد  پاچ و  اهنآ  یناشن  رئاز  هیرـشن  رد  دندرک و  يراددوخ  راوید  رد و  هب  تکارت  ندز  زا  اههثعب  نینچمه  دـماین . دوجو  هب  یلکـشم 

بارطـضا عفر  رد  هک  دـش  لیوحت  نویناحور  هب  اهخـساپ  عقوم  هب  تفرگ و  تروص  مزال  یگنهامه  اهنآ  اب  تارمج  هنیمز  رد  دـش . بصن 
ۀجح بانج  هنیمز  نیا  رد  دـش . ماجنا  یبوخ  هب  ررقم و  دـعوم  رد  اهدـیدزاب  زین  هیقف و  ّیلو  هدـنیامن  اب  نانآ  ياهرادـید  دوب و  ّرثؤم  اـهنآ 

نیرخآ ات  هنیدم و  رد  نارئاز  روضح  لّوا  زور  زا  داشرا  هورگ  دـحاو  . 7 درک . شالت  بوخ  هثعب  ناوراک  یناحور  یجارعم  ياقآ  مالـسالا 
: لیبق زا  هدش  هیهت  ياههوزج  اهمرف و  فلتخم و  ياههمانرب  اهباتک ، دوب . ناعجارم   541 ص : جح 25 ، يوگخساپ  داشرا  هورگ  دحاو  زور ،

ياههشقن نابز ، دنچ  هب  کسانم  ياهروشورب  توالت ، رطع  روشورب  يرمق ، یسمش و  ياهتبسانم  دیدج ، تاءاتفتسا  جح ، کسانم  هدیزگ 
باحر یف  ۀقیقحللو ، ياهباتک هللا  نیدلا ، فرش  دیس  هماّلع  بتک  ياهيدیس  ریثکت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلادجسم  عیقب و  هدش  حالصا 
ریثکت ياههوزج  تفرگ . رارق  ناعجارم  رایتخا  رد  نیلقثلا  باـحر  یف   CD یسیلگنا ، کسانم   CD فیرحتلا ، نم  نآرقلا  ۀمالس  هدیقعلا ،

دودحمرف دودح 12  یجنسرظن  ياهمرف  هخسن 2 . کسانم 1150  هدیزگ  . 1 زا : تسا  ترابع  دیدرگ  عیزوت  فلتخم  لحارم  رد  هک  هدـش 
مرف ددع 6 . نآرق 2500  متخ  مرف  ددع 5 . هنیدـم 1800  اب  عادو  مرف  ددع 4 . داـشرا 1700  هورگ  درکلمع  شرازگ  مرف  ددع 3 .  31000

رب 1500 هوالع   ) هخسن دیدج 500  تاءاتفتسا  ددع 8 . هلآ 500  هیلع و  هللا  یلص  یبنلادجسم  عیقب و  یکورک  ددع 7 . تاولص 2500  متخ 
هب ارذگ  یهاگن   » هوزج ددع 11 . نیدلا 200  فرش  هماّلع   CD هخسن 10 . اهتبسانم 750  لودج  . 9 دوب ) هدش  پاچ  ناریا  رد  هک  هخـسن 

نآرق لاّعف  ناگدننک  توالت  قیوشت  یگنهرف و  تاقباسم  يرازگرب  يارب  هداجـس  عیزوت 1212  نینچمه  ددع   200 خیراتلل » ّمث  باتک ... 
ۀجح دعب  هنیدم  عطقم  رد  و  يدادقم ، یلع  دمحم  مالـسالا  ۀجح  لبق  هنیدـم  عطقم  رد  داشرا  ياههورگ  دـحاو  لوؤسم  اهناوراک . میرک و 

جـح 25، کی  لبق و  هنیدـم  داشرا  ياههورگ  يارب  یمومع  هسلج  کی  شهوژپ  شزومآ و  تنواـعم  دوب . ناـیزومآراک  دـمحم  مالـسالا 
رکـسع یـضاق  مالـسالا  ۀـجح  سپـس  دـمآرد و  شیامن  هب  اهنآ  يارب  يراتفر  تافلخت  ملیف  هک  درک  رازگرب  هّکم  رد  زین  هسلج   542 ص :

یگنهرف و هتیمک  هسلج  هـس  لیکـشت  یگنهرف  هـتیمک  . 8 تشاد . اـهنآ  هیحور  رد  يرتـشیب  ریثأـت  ملیف  شخپ  لـیلد  هـب  هـک  درک  ینارنخس 
.9 دوب . تنواـعم  نیا  رگید  ياـهتیلاعف  زا  یئارجا  روما  رگید  اـهناوراک و  یگنهرف  ياروش  هماـننییآ  فیاـظو و  حرـش  میـسرت  بیوـصت و 

یـشخب تنیز  رد  دـش و  رـشتنم  ناشناراکمه  یمیلـس و  ياقآ  بانج  تّمه  هب  ینآرق  ياهتکارت  يارب  هدـش  هیهت  بلاطم  ینآرق  ياـهتیلاعف 
تّمه هب  یتشهب  دیهـش  نآرق  رد  جـح  باتک  هدـمع  زین  تفرگ . رارق  نارئاز  نیعلا  بصن  هدافتـسا و  دروم  اهناوراک  رگید  هثعب و  نامتخاس 
تّمه هب  هدش  هیهت  ياهلودج  دیسر و  پاچ  هب  رئاز  هیرشن  رد  میسقت و  تمسق  دنچ  هب  یتّجح  هدازحالف و  نایاقآ  مالـسا  ججح  تارـضح 

ياههورگ هب  نارئاز  يدنبمیـسقت  نآرق و  متخ  یگنوگچ  همانرب  هئارا  دش . هدافتـسا  اهنآ  زا  هّکم  رد  حالـصا و  يرگنزاب و  یمومع  طباور 
ینعی جح  باتک  جح 25 )  ) جح باتک  . 10 دوب . تنواعم  نیا  ياهتیلاعف  رگید  زا  اهناوراک  رد  نآرق  توـالت  هب  نارئاز  قیوشت  کـچوک و 

زور لهچ  دودح  رب  هوالع  روطس  نیا  مقار  هک  دوشیم  بوسحم  شهوژپ  شزومآ و  تنواعم  هعومجمریز  ياهتیلاعف  زا  زین  رـضاح  باتک 
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نیودت روظنم  هب  دمآرد . ینونک  لکش  هب  ات  مدرک  نآ  فرص  يدایز  تقو  زین  تشگزاب  زا  سپ  جح ، زا  شیپ  هتفه  کی  جح و  مسوم  رد 
زور 16/ و  مدش ، فرـشم  هنیدم  هب  نارهت  زا  هدعق  يذ   16 : 83 / 10 هبنـش 8 / هس  زور  رد  هثعب  ياهورین  زا  يرایـسب  هارمه  هدنب  جح  باتک 
ص: جح 25 ، ۀجح  هلمج  زا  دندنام  زور  زین 39  هثعب  رگید  ناتسود  زا  يدادعت  متشگزاب . نطو  هب  زور  زا 39  سپ  هجح  يذ   25 : 83 / 11

باتک نیا  نیودت  جح ، کسانم  يادا  ترایز و  رب  هوالع  نم  ِلغاش  ِلغش  زور  نیا 39  رد  یتجح . مالسالا  ۀجح  يدادقم و  مالسالا   543
نآ نیودـت  هب  رفن  ود  ، 72 ، 71 ياهلاس 70 ، رد  هک  هنوگ  نامه  دراد و  زاـین  رفن  کـی  زا  شیب  هب  لکـش  نیدـب  جـح  باـتک  نیودـت  دوب .

تنواعم یمازعا  ياهورین  نیا ، رب  هوالع  دوش . هدافتـسا  روظنم  نیا  يارب  رفن  ود  زا  زین  یتآ  ياهلاس  رد  منکیم  داهنـشیپ  دنتـشاد ، لاغتـشا 
اب جح  دنتـسم  ملیف  يارب  دشن و  مازعا  یـسک  یجنـسرظن  يارب  ینعی  دوب ؛ رّرقم  ّدح  زا  رتمک  رفن  راهچ  لاسما ، جح  رد  شهوژپ  شزومآ و 

ریاس هدهع  رب  تنواعم  راک  راشف  هجیتن  رد  دندش و  فّرـشم  روظنم  نیدب  یتجح  مالـسالا  ۀجح  طقف  دنوش  مازعا  رفن  راهچ  دوب  رارق  هکنیا 
. دوب نآ  ياهورین 

اهتسویپ موس : لصف 

هراشا

رئاز ياههلاقم  هدیزگ  لاله 3 . تیؤر  جح و  هعیش 2 . عجارم  ياههثعب  . 1

هعیش عجارم  ياههثعب  . 1

هراشا

همیمض هب  اههثعب  نیا  دندش . فرشم  جح  هب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  يراکمه  یگنهامه و  اب  هعیش  عجارم  ياههثعب  زا  هثعب  هدزناش  لاسما 
يرئاح 4. هللا  ۀیآ  ترـضح  هثعب  يزیربت 3 . هللا  ۀیآ  ترـضح  هثعب  تجهب 2 . هللا  ۀیآ  ترـضح  هثعب  . 1 زا : دـنترابع  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب 

هثعب یناتسیس 8 . هللا  ۀیآ  ترضح  هثعب  یناجنز 7 . هللا  ۀیآ  ترضح  هثعب  ياهنماخ 6 . هللا  ۀیآ  ترضح  هثعب  میکح 5 . هللا  ۀیآ  ترضح  هثعب 
هثعب یعناص 12 . هللا  ۀیآ  ترـضح  هثعب  یفاص 11 . هللا  ۀیآ  ترـضح  هثعب  يریبش 10 . هللا  ۀیآ  ترـضح  هثعب  يدورهاش 9 . هللا  ۀیآ  ترضح 

یلیبدرا 16. يوسوم  هللا  ۀیآ  ترضح  هثعب  مراکم 15 . هللا  ۀیآ  ترضح  هثعب  ضایف 14 . هللا  ۀیآ  ترضح  هثعب  لضاف 13 . هللا  ۀیآ  ترضح 
شالترپ و لضاف  نآ  یناحور  و  یهللادبع ، دمحم  ياقآ  اههثعب  ناوراک  ریدم  دیحو  هللا  ۀیآ  ترضح  هثعب  يرون 17 . هللا  ۀیآ  ترضح  هثعب 
رد اههثعب  ناوراک  ناکـسا  لحم  لاسما  دـندوب . ناوراک  نیا  لماوع  همدـخ و  مه  رفن  هدزاـی  یجارعم و  يدـهم  دـمحم  مالـسالاۀجحلاعف 

هدـنکارپ روط  هب  هدـباعم ، نادـیم  هثعب ، فارطا  رد  ناـشراک  رتفد  دوب و  يربـهر  مظعم  ماـقم  هثعب  ناـمتخاس  ینعی  دـباع  نسح  رـصق  هکم ،
هرامش یناشن و  رئاز  هیرشن  دنتـشاد و  رارقتـسا  لالب  دجـسم  یلاوح  تایّزع  هّلحم  رد  مه  هنیدم  رد  دوب .  548 ص : جح 25 ، هتفای  رارقتسا 

هدیـشیدنا يریبدت  رگا  ناوراک ، نویناحور  مدرم و  ینعی  ناعجارم  راک  تلوهـس  يارب  درک . رـشتنم  ار  هکم  هنیدـم و  رد  اههثعب  رتافد  نفلت 
یـسرتسد دوشیمن و  فلت  هدوهیب  ناعجارم  تقو  دراد و  رایـسب  دئاوف  دشاب  نامتخاس  کی  رد  هنیدـم  هکم و  رد  اههثعب  راک  رتفد  هک  دوش 

. دنکیم ناسآ  همه  يارب  ار  نانآ  هب 

اههثعب راک  ترورض و 

مه اهناوراک  نویناحور  هاگ  هک  دیآیم  شیپ  نارئاز  يارب  يدایز  لئاسم  تسین . یکـش  چـیه  نیمرح  رد  اههثعب  دوجو  لصا  ترورـض  رد 
بیـصن رگید  هکنیا  جح و  ندوب  هنیزهرپ  تیـساسح و  تیمها و  هب  هجوت  اب  دنـسریمن . یعطق  خساپ  هب  ای  دنیآیمنرب  نآ  خساپ  هدـهع  زا 
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اههثعب دوجو  اب  دوصقم  نیا  تسا و  ترورض  کی  فیلکت  یعطق  نتـسناد  یلدود ، دیدرت و  زا  تاجن  يارب  دوشیمن ، نایجاح  زا  يرایـسب 
دـنیوجیم و لّسوت  طایتحا  هب  دـننامیمرد و  لئاسم  یخرب  مکح  رد  زاب  اـههثعب  یخرب  هک  تسا  هدـش  هدـید  ًارداـن  هتبلا  دوشیم . لـصاح 
هیجوت و ناناملسم و  رگید  مالسا و  ناهج  ِناملاع  اب  رادید  یعرش ، هوجو  تفایرد  یعرش ، لئاسم  هب  خساپ  رب  هوالع  دننکیم . ییوجهراچ 

يوس هب  ًاعیرس  لامعا  مامتا  زا  سپ  یکدنا  هلصاف  اب  ًابیرقت  اههثعب  ياضعا  لاسما  هتبلا  تساههثعب . یخرب  ياهراک  هلمج  زا  زین  نانآ  داشرا 
شیپ ناشیارب  یهقف  لئاسم  دـندوب و  هنیدـم  هکم و  رد  اهروشک  رگید  ناریا و  زا  يرایـسب  جاجح  زونه  هک  یلاح  رد  دـندرک ، زاورپ  ناریا 

میـسقت اب  نیمرح ، رد  جاّجح  روضح  نایاپ  ات  زاغآ  زا  هراومه  هک  دوش  ذاّختا  یبیترت  رگا  دشیم . ساسحا  اههثعب  دوجو  هب  زاین  دـمآیم و 
هتکن تساج . هب  رایـسب  دنـشاب ، هتـشاد  روضح  نیمرح  رد  هثعب  ره  ياضعا  زا  يدادعت  لقادح  ناتـسبرع ، هب  اضعا  یجیردت  تمیزع  راک و 
یخرب هنافـسأتم  هک  تسا  جـح  نارازگراک  نـالوؤسم و  زا  لومعم  فرع و  زا  جراـخ  ِعقوت  نتـشادن  تسا  هتـسیاش  نآ  هب  هجوت  هک  رگید 
ینخـس یتشهب  هللا  ۀیآ  مولظم  دیهـش  هنیمز  نیا  رد  دنراد . نارگید  اب  توافت   549 ص : جح 25 ، زایتما و  یعون  عّقوت  دـننکیمن و  تیاعر 
ندوـب کـیدزن  ناـمه  دربیم  تذـل  دـنیبیم و  جـح  رد  ناـسنا  هک  ییاـهزیچ  زا  رگید  یکی  تسا : بساـنم  اـجنیا  رد  نآ  لـقن  هک  دـنراد 

نیا زا  نییاپ و  طسوتم و  زاـتمم و  سکولود و  سکول ، مه  جـح  رخاوا ...  نیا  رد  فساـت ...  لاـمک  اـب  هتبلا  تسا . رگیدـکی  هب  اهیگدـنز 
. دنتـسه يریقف  مدرم  دـنیآیم  جـح  هب  هک  یمدرم  زا  يدایز  هدـع  هک  دـیاهدید  دـیاهدش  فرـشم  جـح  هب  هک  یناسک  تسا . هدـش  اـهفرح 

راوز زین  اهنیا  دننکیم  یگدنز  هکم  نوماریپ  هک  دنتـسه  یبارعا  نامه  اهیجاح  تیرثکا  هکنیا  يارب  دنمتورث . هن  دـنریقف  اهیزاجح  تیرثکا 
دینیبیم ار  مدرم  زا  يدایز  هدع  دیوریم  هک  یترایز  مایا  رد  اههاگترایز  نیا  رد  امش  دنتسه . مق  راوز  ای  نارهت  يارب  میظعلادبع  ترـضح 
دنمهرهب یگدنز  لقادح  زا  دننکیم  یگدنز  جح  گرزب  عامتجا  رد  هک  یمدرم  اًلمع  جح  عقوم  رد  دناهدمآ . اجنآ  هب  هدرک و  تکرح  هک 

، تسا هلـصاف  نودب  يداصتقا  یگدنز  زا  هنومن  کی  میوگیمن  هچرگا  جح ، دننکیم . یگدنز  لقادـح  نامه  اب  ًابیرقت  مه  همه  دنتـسه و 
هعماج نآ  رد  یگدنز  هیلوا  داوم  دـقاف  هنـسرگ و  یـسک  هک  مدرم  نیا  يارب  یگدـنز  لقادـح  نییعت  اب  هارمه  تسا  مک  هلـصاف  اب  لقاال  اما 

زا ياهدع  یئارگ  یفارشا  رگا  دش  ضرع  هک  روطنیمه  اما  دننیبب  جح  عقوم  رد  ار  نآ  یلمع  هنومن  رابکی  یلاس  دنناوتیم  اهناملـسم  دشابن .
تقد هب  ار  اههبنج  نیا  تسا  نامدوخ  تسد  هب  راک  یتقو  ات  هک  میرادن  میتشادـن و  هضرع  دوخ  ام  هک  میفـسأتم  یلیخ  ام  دراذـگب . جاجح 

یعقوم اًلمع  میوگب  دیاب  فسأت  لامک  اب  رما ، نیا  هب  دـننک  کمک  ناشدوخ  هکنیا  ياج  هب  ام  ینید  ياملع  زا  یـضعب  یتح  مینک ، تیاعر 
فّرـشم مه  عجارم  زا  یـضعب  مدوب  فرـشم  هدـنب  هک  عقوم  نآ  نوچ  تسا . یبلطزایتما  یعون  قوشم  مه  اهنآ  جـح  دـنرازگیم ، جـح  هک 

زا نم  هک  ییاقآ  ًاقافتا  دنتـشادن . مه  جاجح  نیرتدـنمتورث  ًاـبیرقت  عومجملا  ثیح  نم  دنتـشاد  جـح  عقوم  نآ  رد  هک  ار  یتازاـیتما  دـندوب 
مه راب  ود  یکی  نم  هک  دنک  لمع  يرادقم  ات  ار  یعـضو  نینچ  مه  ام  دوخ  هب  تبـسن  تساوخ  ماهدرک  رکـشت  هشیمه  وا  یـصخش  تبحم 

لـصا نیا  ًاتبـسن  هک  ییاقفر  زا  هورگ  کی  اب  دوب  رارق  مدش  هدج  دراو  نم  یتقو  متفرگ . ار  وا  ولج  دوب  رـسیم  هک  مه  اجنآ  ات  مداد و  رکذت 
ياهفرح نمـض  هورگ  لوؤسم  میدـش . قحلم  یناوراک  کی  هب  اـجنآ  رد  اذـل  دـشن ؛ هک  مشاـب  دـندرکیم   550 ص : جـح 25 ، تیاعر  ار 

نم متفگ : اهفرح . لیبق  نیا  زا  مینک و  نانچ  نینچ و  ناتناهارمه  امـش و  يارب  میناوتیم  میراد و  ار  تاناکما  نیا  اـم  هک  تفگ  زیمآتبحم 
زور دـنچ  نیا  رد  دراد  دوجو  یبلطزاـیتما  ِيراـمیب  نیا  مدوـخ  جازم  رد  رگا  هک  يرفـس  هب  ینعی  ماهدـمآ  جـح  هب  نم  هک  میوـگب  امـش  هب 

میوگب امش  هب  تحارص  اب  مینک ؟ تسرد  نانچ  نینچ و  تازایتما  امـش  يارب  رفـس  نیا  رد  میناوتیم  ام  دییوگیم  امـش  لاح  موش . هجلاعم 
ماهدمآ یناوراک  يوت  دـینیبیم  مه  رگا  مرازگب  ار  جـح  مسارم  تسا ، مشود  رب  هک  ییابع  نیمه  اب  مناوتیم  هک  متـسه  ییاهنآ  زا  نم  هک 
تسرد طیارـش  نیا  رد  مناوتن  مراد  اهنآ  هب  تبـسن  هک  ار  یفیاظو  مسرتیم  تسا و  نز  مه  نم  هارمه  مرادن و  یهاگآ  هک  تسا  نیا  يارب 

هب یتمدخ  یهاوخیم  رگا  امش  متفگ : وا  هب  دعب  و  تسا . نینچ  نیا  جح ، هکنیا  يارب  مدمآیمن  ناوراک  اب  اًلـصا  اسب  هچ  الاو  مهدب ، ماجنا 
هچ دورب ، اجک  دـشاب ، هنوگچ  شفیاظو  دروایب ، اج  هب  هنوگچ  ار  شلامعا  هک  ینکب  تسرد  ییاـمنهار  ار  وا  هک  دـشاب  نیا  ینکب  یجاـح 

نیا تبحم  نیرت  گرزب  اما  دنکن . ادیپ  ار  تصرف  نیا  رگید  دوشن و  وا  بیصن  يرگید  رفس  اسب  هچ  ددرگرب ، دراذگن و  هدیدن  ار  ییاهاج 
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هک دنتشادن  هجوت  چیه  هکنیا  لثم  اجنآ  رد  دندوب  رفـس  نآ  رد  املع  زا  یـضعب  هنافـساتم  مدید  دعب  و  يوشن . لئاق  زایتما  ام  يارب  هک  تسا 
رد هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  یتح  دنک ؛ قیوشت  زور - دنچ  نیا  رد  لقاال  تازایتما - یفن  هب  ار  نارگید  هک  دشاب  یلمع  مه  اهنآ  لمع  دـیاب 

شیارب دندرکیم و  دراو  ار  ناشیا  دنتفرگیم و  تسدریجنز  لثم  دندزیم و  هقلح  اقآ  رود  ياهدع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  مرح 
یتقو میشاب ؟ هتشاد  میناوتیم  ام  هک  تسا  یشقن  هنوگچ  تسیچ و  رگید  نیا  هک  مدرک  بجعت  ًاعقاو  نم  دندرکیم . متخ  تاولص  مالس و 
هرادا ار  اهنآ  هک  ار  ینالوؤسم  دـنوریم و  جـح  يوس  هب  ام  هعماج  زا  هک  ار  یجاجح  میناوتن  یعامتجا  لمع  يدرف و  لمع  رظن  زا  اًلمع  ام 

هچ میـشاب ، لئاسم  نیا  لباقم  رد  جح  هزور  دنچ  نیا  رد  لقاال  هک  میراذگب  نایرج  رد  يروط  مینک و  ییامنهار  تیبرت و  يروط  دننکیم 
تبحـص متفگ  دینک . تبحـص  تسا  بوخ  مه  هرگنک  کی  ناونع  هب  جـح  هرابرد  هک  دـنهدیم  رکذـت  تقو  نآ  مینکب ؟ میناوتیم  يراک 

هک هرگنک  ياـههبل  نیا  زا  یکی  هب  تسا ) تراـمع  ياـههبل  ياـنعم  هب  هرگنک  نوـچ  . ) مینک یگدیـسر  ار  هرگنک  نـیا  اًـلعف  یلو  مـینکیم 
؟ دوشیم خـسم  زیچ  همه  ارچ  مینکب ؟ میهاوـخیم  هچ  میوریم  هکم  مینکیم ؟ هچ  میـسرب  تسا   551 ص : جـح 25 ، نامدوخ  هب  طوبرم 

مـسارم رد  هک  تسا  نیا  رد  هتـسجرب ، ملاع  کی  یگتـسجرب  دوشیم . خسم  یتح  مه  هتـسجرب  ملاع  کی  جح  دوشیم ، خسم  مه  نامجح 
«1 . » دوشن هدید  وا  زا  تازایتما  راهظا  نیا  جح 

لاسما جح  یهقف  هلأسم  نیرتمهم 

قباـس نوتـس  لاـسما  میتـفگ  رت  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه  دوب . تارمج  یمر  هلأـسم  لاـسما  جـح  یهقف  هلأـسم  نیرتادصورـس  رپ  نیرتـمهم و 
جح مسوم  زا  شیپ  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  تنواعم  هناتخبشوخ  دوب . هدش  رتم  لوط 25  هب  يراوید  هب  لیدبت  تارمج 

قدص هرمج »  » نآ رب  هچنآ  هک  دندقتعم  مّظعم  عجارم  زا  یخرب  داد . رارق  ناوراک  نایناحور  رایتخا  رد  درک و  ذخا  ار  دـیلقت  عجارم  يواتف 
هکم رهش  هعـسوت  هک  نانچمه  تسین . قدص  ِعنام  نآ  هعـسوت  دنکیم و  قدص  هرمج »  » يرتم راوید 25  عومجم  رب  دوش و  یمر  دیاب  دـنک 

زا ياهدع  ياوتف  تسا . یفاک  دوش  یمر  يرتم  راوید 25  ياج  ره  ور  نیا  زا  تسین . دیدج  هتفای و  هعسوت  ياهتمـسق  رب  هکم »  » قدص عنام 
- روکذـم راوید  ياج  ره  یمر  تیافک  ینعی  نیمه - ینارکنل ، لضاف  یناگیاپلگ و  یفاص  یناجنز ، يریبش  تاـیآ  تارـضح  دـننام  عجارم 

مه تجهب  هللا  ۀـیآ  تسا .» یلبق  نوتـس  لـحم   ] هـب یمر  تاـعارم  یلوا ، طوـحا و  نـکما ، اـمهم  : » دـناهدوزفا یفاـص  هللا  ۀـیآ  هـتبلا  تـسا .
اما درادن .» لاکشا  راوید ] ياج  ره  هب  یمر  ، ] هدش دایز  اجک  زا  هک  دوش  لاؤس  تسین  نکمم  هک  نیا  هب  تسا ، ترورـض  رگا  : » دناهدومرف
هک يدیدج  راوید  هب  دـنراد  عالطا  انب  تیفیک  زا  هک  یناسک  زا  لاؤس  صحف و  اب  يزیربت : هللا  ۀـیآ  تسا : حرـش  نیدـب  عجارم  ریاس  يواتف 

يراک نآ ، صیخشت  يارب  ماحدزارپ  لحم  رد  نداتسیا  اهنوتس و  یلبق  لحم  صیخـشت  رگا  دننک و  یمر  هتفرگ  رارق  یلبق  ياهنوتـس  لباقم 
552 ص : جح 25 ، یلاعت . هللا  ءاش  نإ  تسا  يزجم  دننک ، یمر  دنریگب و  رظن  رد  ار  دیدج  راوید  طسو  هچنانچ  دوب  نکممریغ  ای  راوشد و 

نآ هب  تسا  بجاو  دنک ، یمر  دراد  رارق  یلبق  نوتس  ّلحم  رد  هچنآ  هب  تّقشم ، رسع و  نودب  دناوتیم  رگا  ياهنماخ : هللا  ۀیآ  بالقنا  ربهر 
ءاش نإ  تسا  يزجم  دنک  یمر  راوید  نآ  هطقن  ره  هب  تسا  تّقشم  رـسع و  مزلتـسم  نآ  هب  یمر  نآ و  لحم  زا  وجتـسج  رگا  و  دیامن . یمر 

روسیم یمر  زا  لبق  هربخ  لها  کمک  هب  دنچره  نآ  صیخـشت  دشاب و  قباس  نوتـس  رب  لمتـشم  دوجوم ، راوید  رگا  یناتـسیس : هللا  ۀـیآ  هللا .
جرح مزلتسم  هک  يرادقم  رگم  دننک ، رارکت  ار  یمر  دیاب  بجاو ، طایتحا  هب  دشابن ، روسیم  رگا  دننک و  یمر  ار  تمـسق  نامه  دیاب  دشاب ،

زا تسا  هقباسیب  ون و  اهنآ  رثکا  هک  لاؤس  یـس  یط  ار  اهنآ  هدازحالف  مالـسالا  ۀجح  دمآ و  شیپ  لاسما  زین  يرگید  عورف  تسا . ررـض  ای 
. دش دهاوخ  پاچ  هناحبس  هللا  ءاش  نا  هدنیآ  لاس  يارب  درک و  اتفتسا  ماظع  عجارم  رضحم 

هتشذگ لاس  جح  یهقف  هلأسم  نیرتمهم 

نوچ دوب ؛ مارحلادجـسم  مود  هقبط  زا  فاوط  عوضوم  دوب  لاؤس  التبا و  لحم  داتفا و  قاـفتا  هک  ياهلأـسم  نیرتمهم  ( 1424  ) هتشذگ لاس 
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زا نآ  مکح  ور  نیا  زا  دـندرکیم . فاوط  الاب  زا  دـیاب  راچان  هب  دـننک و  فاوط  نییاپ  زا  دـندادیمن  هزاجا  يرچلیو  دارفا  هب  هتـشذگ  لاس 
نییبت و اب  هک  داد  رارق  نویناحور  رایتخا  رد  درک و  رـشتنم  اـجکی  ار  اهخـساپ  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  نواـعم  دـش و  اتفتـسا  دـیلقت  عجارم 

یتاحیضوت اهناوراک  نایناحور  يارب  رما  لیهـست  يارب  سپـس  مینکیم و  لقن  ار  اهخـساپ  لاؤس و  نتم  تسخن ، دیآیم . یپ  رد  یحیـضوت 
یلدنـص اب  ناوتان ، دارفا  اًلبق  لاؤس : میاهدرک : هدافتـسا  دـجبا  فورح  زا  عجارم ، زا  کیره  كرابم  ماـن  ياـج  هب  یلیـالد ، هب  داد . میهاوخ 
دجسم نحص  رد  فاوط  زا  يراج  لاس  رد  یلو  دندشیم ، هداد  فاوط  مارحلا  دجسم  نحص  رد  ناور ) تخت   ) دبـس ای  رچلیو )  ) راد خرچ 
عونمم زین  راک  نیمه  ای  دهدب  فاوط  دـنک و  لمح  دوخ  شود  رب  ار  ناوتان  درف  ات  دـشابن  یـسک  تسا  نکمم  یتح  دـناهدش و  عنم  مارحلا 
تیافک یفاوط  نینچ  اـیآ  دـنوش . هداد  فاوط  مارحلا  دجـسم  ماـب  تشپ  اـی  مود   553 ص : جـح 25 ، هقبط  رد  دـیاب  يدارفا  نینچ  دوـش و 

ب) ملاعلا .) هّللاو   ) دنکیم تیافک  برقألاف  برقألا  تیاعر  اب  ناکما  مدع  تروص  رد  فلا ) خـساپ : تسیچ ؟ نانآ  هفیظو  هن ؟ ای  دـنکیم 
رد ولو  همّظعم ، هبعک  رود  دـیاب  فاوط  ج ) دـنریگب . ناشیارب  مه  بیان  دـنهد و  فاوط  مود  هقبط  زا  ار  اـهنآ  هک  تسا  نیا  بجاو  طاـیتحا 

هطقن زا  رتنییاپ  هدـننک ، فاوط  تماق  ردـق  هب  رگا  مارحلا  دجـسم  مود  هقبط  فک  دـشاب و  هبعک  ماب  تشپ  يذاحم  ات  نیمز  نیب  اـم  ياـضف 
هب ولو  مارحلا ، دجـسم  نحـص  رد  دـنناوتیمن  هک  یناسک  تسین و  يزجم  حیحـص و  مود ، هقبط  زا  فاوط  دـشابن ، هبعک  ماب  تشپ  يذاحم 

نامه رد  مه  شدوخ  هک  تسا  نآ  طوحا  تسا و  فاوط  رد  نتفرگ  بیان  ناش  هفیظو  دـننک ، فاوط  رگید  صخـش  طـسوت  لـمح  هلیـسو 
زا فاوط  يارب  دیاب  دنکیمن و  تیافک  الاب  زا  فاوط  تسا ، هبعک  زا  رتالاب  مود ، هقبط  هک  دوش  زارحا  هچنانچ  د ) دیامن . فاوط  مود  هقبط 

نییاپ زا  نتفرگ  بیان  الاب و  زا  فاوط  نیب  ًاطایتحا  دیاب  دشاب  كوکـشم  بلطم  هچنانچ  دـننک و  طایتحا  تسین  مزال  دـنریگب و  بیان  نییاپ 
هبعک میهاربا و  ماقم  نیب  هدودحم  رد  فاوط  دنک ، لمح  شود  رب  ار  ناوتان  درف  یـسک  دشاب  نکمم  رگا  لاؤس ، دروم  رد  ه ) دنیامن . عمج 
مود هقبط  رد  صخـش  دوخ  زین  بحتـسم  طایتحا  ربانب  دنک و  فاوط  هدودـحم  رد  ات  دـنریگب  بیان  دـیاب  تروص  نیا  ریغ  ردو  تسا ، مزال 
دارفا نیا  روکذم ، ضرف  رد  و :) دنکیم . تیافک  مود  هقبط  رد  صخـش  نداد  فاوط  دشابن ، نکمم  زین  تباین  هچنانچ  دوش و  هداد  فاوط 

رد ز :) دیامن . فاوط  مارحلا  دجسم  نحـص  رد  نانآ  يارب  ات  هتفرگ  مه  بیان  بجاو ، طایتحا  ربانب  دنوش و  هداد  فاوط  مود  هقبط  رد  دیاب 
هداد فاوط  مود  هقبط  رد  هکنیا  رب  هوالع ، هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـشابن ، رتنییاـپ  مود  هقبط  زا  سدـقم  هبعک  هچناـنچ  لاؤس ، ضرف 

جح نتفرگ ، لوک  هلیسو  هب  دیاب  دارفا  لیبق  نیا  تسین و  حیحص  یناقوف  هقبط  رد  فاوط  ح :) ملاعلا .) هّللاو   ) دنیامنب مه  هبانتـسا  دنوشیم ،
هک دراوم  هنوگ  نیا  رد  ط :) دنریگب . بیان  دوخ  فاوط  يارب  تسا  مزال  دـشن ، نکمم  رگا  دـنهدب و  ماجنا  ار  دوخ  فاوط   554 ص : ، 25
رد یباین  تروص  هب  روکذـم  صاخـشا  فاوط  دـیاب  لاؤس ، ضورفم  رد  ي :) دـنکیم . تیافک  ـالاب  هقبط  رد  فاوط  تسین ، نیا  زج  یهار 

، لاؤس ضورفم  رد  ك :) دننک . فاوط  دنناوتیم  هک  ياهلیسو  ره  اب  مود  هقبط  رد  زین  اهنآ  دوخ  بحتسم ، طایتحا  هب  دوش و  ماجنا  فاطم 
نآ بجاو  طایتحا  تسین ، یجرح  وا  رب  دشابیم و  نّکمتم  هک  یتروص  رد  دیامن و  فاوط  مارحلا  دجسم  نحـص  رد  هک  دریگب  بیان  دیاب 

اب مه  یفیلکت  و  اوتف ، تروـص  هب  فـیلکت  کـی  ك »  » و و »  » خـساپ رد  . 1 تاحیـضوت : دـیامن . فاوط  مود  هقبط  زا  مه  شدوـخ  هک  تسا 
رد نانآ  يارب  ات  هتفرگ  مه  بیان  بجاو ، طایتحا  ربانب  دنوش و  هداد  فاوط  مود  هقبط  رد  دـیاب  و :) تسا : هدـش  رکذ  بجاو  طایتحا  ناونع 
هک تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دیامن و ...  فاوط  مارحلا  دجـسم  نحـص  رد  هک  دریگب  بیان  دیاب  ك ) دـیامن . فاوط  مارحلا  دجـسم  نحص 

فاوط نیا  لاح  تسا . فاوط  نآ ، تسین و  رتشیب  رما  کی  روذعم ، فیلکت  اجنیا  هک  تسا  مولعم  دـیامن . فاوط  مود  هقبط  زا  مه  شدوخ 
، تسا بجاو  عقاو  رد  هچنآ  لاح ، ره  هب  دنک ؛ فاوط  مود  هقبط  رد  روذعم  دوخ  ای  دوش ، ماجنا  دجـسم  نحـص  رد  بیان  هلیـسو  هب  دیاب  ای 

ياوـتف ًامّلـسم  رگید ، لدِـع  هب  داد ، اوـتف »  » درک و طابنتـسا  ار  رما  ود  نیا  زا  یکی  ّهلدا ، زا  هـیقف  رگا  نیارباـنب ، تـسا . رما  ود  نـیا  زا  یکی 
بحتـسم طایتحا  هتبلا  تسین . رتشیب  فیلکت  کی  نوچ  دنکیمن ؛ مازلا  ار  رگید  لدِـع  مه ، بجاو  طایتحا  وحن  هب  زین  دـهدیمن و  بوجو 

ياج هب  هدش و  ملقلا  وهـس  ای  هک  وحن  نیدب  درک ؛ هیجوت  دیاب  ار  ك »  » و و »  » خـساپ نیاربانب ، تسا . حودـمم  هکلب  درادـن ، یعنام  کشالب 
هدمآ بحتسم  طایتحا   555 ص : جح 25 ، ي »  » و ه »  » ياهخـساپ رد  هک  نانچمه  هدـش ؛ رکذ  بجاو » طایتحا   » ًاوهـس بحتـسم ،» طایتحا  »
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اوتف فرط  چـیه  هب  د »  » لیذ و  ز »  » و ب »  » ياهخـساپ رد  هک  ناـنچمه  اوتف ؛ هن  تسا ، بجاو  طاـیتحا  هلئـسم ، ّقش  ود  ره  هکنیا  اـی  و  تسا ،
رگید فرط  ناوتیمن  فرط ، کی  هب  مزاج  ياوتف  ضرف  اب  هکنیا  هصالخ  تسا . هدش  رکذ  بجاو  طایتحا  تروص  هب  ود  ره  هدـشن و  هداد 

رکذ میناوتیمن  رگید  میتسناد ، یفاک  ار  حـیبست  کی  اوتف ، وحن  هب  زامن  مراهچ  موس و  تعکر  رد  رگا  هکنیا  لـثم  درک . بجاو  طاـیتحا  ار 
ًافرع مود ، هقبط  زا  فاوط  هب  رگا  هک  تسا  نشور  . 2 درادن . یعنام  بحتسم  طایتحا  وحن  هب  یلب ، مینک . بجاو  طایتحا  ار  رگید  حیبست  ود 

ياهخـساپ زا  هکنیا  هب  هجوتاب  تسین . یفاک  مود  هقبط  زا  فاوط  يور  چیه  هب  دشابن ، زرحم  فاوط  یفرع  قدص  دـنیوگن و  هبعک » فاوط  »
مدع یخرب  و  ط »  » و فلا »  » دننام دناهدرک ؛ زارحا  ار  الاب  رد  فاوط  یفرع  قدص  ناگدنهد ، خساپ  زا  یخرب  هک  دوشیم  هدافتـسا  روکذم 
نوچ مه ، یخرب  ز .»  » و د » «، » ج  » دننام دناهدوب ؛ دّدرم  قدص ، مدـع  قدـص و  رد  یخرب  و  «« 1  » ح  » دننام دناهدرک ؛ زارحا  ار  یفرع  قدـص 

كالم نایب  رد  . 3 ه .»  » دننام تسین ؛ یفاک  الاب  هقبط  زا  فاوط  دناهدومرف : دننادیمن ، حیحـص  نحـص - رد  ولو  ار - ماقم  نوریب  رد  فاوط 
هطقن زا  رتنییاـپ  هدـننک ، فاوط  تماـق  ردـق  هب  رگا  مارحلا  دجـسم  مود  هقبط  فک  ج ) تسا : فلتخم  اهخـساپ  مه  فاوـط  یفرع  قدـص 

، تسا هبعک  زا  رتالاب  مود  هقبط  هک  دوش  زارحا  هچنانچ  د ) تسین ....  يزجم  حیحـص و  مود  هقبط  زا  فاوط  دشابن ، هبعک  ماب  تشپ  يذاحم 
رد هکنیا  رب  هوالع  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشابن ، رتنییاپ  مود  هبقط  زا  سدـقم  هبعک  هچنانچ  ز ) دـنکیمن ....  تیافک  الاب  زا  فاوط 

فاوط تماق  دیاب  فاوط  قدص  يارب  هک  تسا  نیا  ج »  » خساپ دافم  هک  تسا  نشور  دیامنب . مه  هبانتـسا  دنوشیم ، هداد  فاوط  مود  هقبط 
یلو دنکیمن ،  556 ص : جح 25 ، قدص  فاوط  ًافرع  دشاب ، رتالاب  هبعک  زا  مه  ندرگ ، رس و  طقف  رگا  یّتح  دشابن و  رتالاب  هبعک  زا  هدننک 
دنچ ره  دنکیم ؛ قدص  فاوط  دـشاب ، نآ  يواسم  ای  هبعک  ماب  تشپ  زا  رتنییاپ  یکدـنا  مود  هقبط  فک  رگا  هک  تسا  نیا  ز »  » و د »  » دافم
نیا دنکیمن ،» تیافک  الاب  زا  فاوط  تسا ، هبعک  زا  رتالاب  مود  هقبط  رگا   » موهفم نوچ  دـشاب ؛ هبعک  ماب  تشپ  زا  رتالاب  فئاط ، ندـب  مامت 

یکدنا ز »  » خـساپ . 4 دـنکیم . تیافک  دـشاب ، رتنییاپ  یکدـنا  ای  هبعک  ماـب  تشپ  يواـسم  هکلب  دـشابن ، رتـالاب  مود  هقبط  زا  رگا  هک  تسا 
هبعک ماب  تشپ  رگا  یلو  تسا ؛ هدـش  نایب  دـشابن » رتنییاپ  مود  هقبط  زا  سدـقم  هبعک   » هک یـضرف  هفیظو  طقف  نآ ، رد  اریز  دراد ؛ یتساک 

ناوتیم ّتقد  اب  دـنچ  ره  تسا ؛ هدـماین  خـساپ  نیا  رد  تحارـص  هب  تسیچ ، فیلکت  دـشاب ، رتالاب  ای  مود  هقبط  حطـس  اب  يواـسم  سدـقم 
رد مه  نتفرگ  شود  رب  ضرف  نوچ  تسا ؛ قیقد  ه »  » خـساپ دـنکیم . تیافک  ـالاب  هقبط  زا  فاوط  ضرف ، نیارد  هک  تسا  نیا  دارم  دـیمهف 

عطق روط  هب  نتفرگ ، شود  رب  ناـکما  مدـع  لاؤـس ، رد  هک  اـجنآ  زا  و  تسا ، تباـین  رب  مّدـقم  نآ ، ِناـکما  تروـص  رد  هک  هدـش  رکذ  نآ 
رکذ اهخـساپ  رد  دوب  رتـهب  مّهوت ، هنوگ  ره  عفد  خـساپ و  رتـشیب  حوضو  يارب  تسا ، هدـش  رکذ  ضرف  لاـمتحا و  تروص  هب  هکلب  هدـماین ،

نیرتهناطاتحم ب »  » خساپ نتفرگ ، شود  رب  ِناکما  مدع  ضرف  اب  لاح ، ره  هب  تسا . ه »  » دـننام تهج  نیا  زا  زین  ح »  » و ج »  » خـساپ دـشیم .
نیا خساپ  نیرتهناطاتحم  نیرتعماج و  نیرتبسانم ، دوشن ، نشور  الاب  هقبط  زا  فاوط  یفرع  قدـص  فیلکت  هک  یماگنه  ات  تسا و  خـساپ 

رد دنک .» فاوط  الاب  هقبط  زا  شدوخ  مه  و  دنک ، فاوط  فاطم  رد  ات  دریگب  بیان  مه  روذعم ، نتفرگ ، شود  رب  ِناکما  مدع  اب   » هک تسا 
مه بیان  : » تسا هدمآ  ب »  » خـساپ رد  مینکیم : هدنـسب  هنومن  کی  رکذ  هب  هک  دوشیم  هدـید  یئزج  تاحماسم  یخرب  اهخـساپ  زا  ياهراپ 

روذعم فاوط  زا  نوچ  دنریگب ؛» ناشیارب   » هکنیا هن  دریگب ، بیان  دـیاب  شدوخ  فاوط ، زا  روذـعم  صخـش  هک  یلاح  رد  دـنریگب » ناشیارب 
« هبعک فاوط   » ًافرع الاب  هقبط  زا  فاوط  رب  اـیآ  هک  تسا  فـالتخا  یلعف ، عضو  اـب  دـش ، هظحـالم  هک  ناـنچ  . 5 نتفرگ . بیاـن  زا  هن  تسا ،

همزال و  ط »  » و فلا »  » دننام دـنکیم ؛»  557 ص : جح 25 ، قدص  متح  روط  هب   » هک تسا  نیا  اهخـساپ  یخرب  همزال  هن . ای  دـنکیم  قدـص 
زا رتالاب  فئاط ، تماـق  زا  يزیچ  هکنیا  زارحا  هب  دـناهدرک  طورـشم  مه  یخرب  و  ح »  » دـننام دـنکیمن ؛» قدـص  متح  روط  هب   » هکنیا یخرب 

دننام دشاب ؛ رتنییاپ  مود  هقبط  زا  سدقم  هبعک  ای  دشابن  رتالاب  هبعک  زا  مود  هقبط  هکنیا  زارحا  هب  یخرب  و  ج »  » دننام دشابن ؛ هبعک  ماب  تشپ 
زا هک  تساور  اـیآ  یعـضو ، نینچ  اـب  اـما  تسا ، فّلکم  اـب  هکلب  تسین ، هیقف  اـب  عوضوم  صیخـشت  هک  تسا  روهـشم  دـنچ  ره  ز .»  » و «د »

صیخـشت ار  نآ  مدع  ای  الاب  هقبط  زا  فاوط  یفرع  قدص  میهاوخب  هدـش ، فّرـشم  جـح  هب  شرمع  رد  راب  کی  اسب  هچ  هک  هراچیب  فّلکم 
ًالثم ات  هن ؟ ای  تسا  رتالاب  هبعک  زا  مود  هقبط  هک  دننک  مالعا  یـسررب و  دنناوتیمن  طوبرم  نالوئـسم  تاناکما ، همه  نیا  اب  ایآ  دـهد و ؟... 
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« دنکیمن قدص  فاوط  ًافرع  مود ، هقبط  زا  فاوط  رب  تسا ، رتالاب  هبعک  ماب  تشپ  زا  مود  هقبط  نوچ  : » دوش هتفگ  حضاو  روط  هب  خساپ  رد 
متخ أدبم و  رد  یهاگ  یّتح  هک  هراچیب  فّلکم  زا  هنوگچ  تسا ، لوق  هس  ناگدنهد  خساپ  نیب  فاوط  یفرع  قدـص  رد  یتقو  سکع . هب  ای 

هدزای نیا  لصاح  يدنب و  عمج  . 6 میشاب ؟ هتشاد  یعّقوت  نینچ  درادنپیم ، دوسالارجح »  » نکر ار  ینامی  نکر  دنکیم و  هابتشا  مه  فاوط 
هب . 3 ح .»  » و ه » : » الاب هقبط  زا  فاوط  تیافک  مدع  . 2 ط .»  » و فلا » : » الاب هقبط  زا  فاوط  تیافک  . 1 تسا : لیذ  خساپ  هنوگ  تشه  خساپ ،

بجاو طاـیتحا  و  مود ، هقبط  زا  فاوط  هب  اوتف  . 4 ب .» : » نحـص رد  بیان  فاوط  الاب و  هقبط  زا  صخـش  فاوط  نیب  عمج  بجاو ، طایتحا 
و تباـین ، هب  اوتف  . 6 ك .» : » مود هقبط  رد  دوخ  فاوـط  رد  بجاو  طاـیتحا  و  تباـین ، هب  اوـتف  . 5 و .» : » نحـص رد  بیان  فاوط  تباـین و  رد 
زا رتالاب  مود ، هقبط  هک  دـش  زارحا  رگا  . 7 ج .»  » ضورف زا  ضرف  کی  و  ز » «، » ه : » مود هقبط  رد  صخـش  دوخ  فاوط  رد  بحتـسم  طایتحا 
مود هقبط  زا  سدقم  هبعک  رگا  . 8 د .» : » تباین الاب و  زا  فاوط  نیب  عمج  بجاو ، طایتحا  هب  کش ، ضرف  رد  و  تباـین ، هب  اوتف  تسا ، هبعک 
هتبلا ز .» : » تسین مزال  الاب  زا  فاوط  دشاب ، رگا  و  تباین ، الاب و   558 ص : جح 25 ، زا  فاوط  نیب  عمج  بجاو ، طایتحا  هب  دـشابن ، رتنییاپ 

تـسا نشور  دناهداد . خساپ  هنوگ  تشه  هلأسم ، نیا  هب  هکنیا  هصالخ  تسا . هدشن  رکذ  ًاحیرـص  تسا و  ز »  » خساپ همزال  ضرف ، نیا  لیذ 
، یلعف عضو  رد  نیاربانب  دوشیم ! یمظع  هکرعم  ناوراک ، دـیوگب ، مدرم  هب  ار  اهخـساپ  نیا  همه  دـهاوخب  جـح  ناوراـک  یناـحور  رگا  هک 
رد  » هک تسا  نیا  تسین ، فلاخم  سک  چیه  ياوتف  اب  تسا و  طایتحا  قباطم  هک  ٍلاح ) ّيا  یلع   ) هّمذ تئارب  هب  نیقی  يارب  هار  نیرتتحار 

نیا اب  ناوراک  ِیناحور  دنک .» فاوط  الاب  زا  شدوخ  مه  دریگب ، بیان  مه  روذعم  فاطم ، رد  يرگید  شود  رب  فاوط  ناکما  مدـع  ضرف 
، رئاز يارب  رگید ، يوس  زا  دبای و  تاجن  ارآ  فالتخا  عباوت  زا  نارئاز ، راکفا  ّتتشت  هلأسم و  ندوب  یفالتخا  هب  هراشا  نودب  دناوتیم  خساپ 

هبعک فقس  زا  مارحلادجسم  مود  هقبط  فک  تسا : هتفگ  نیفیرش  نیمرح  نوؤش  سیئر  تسا  ینتفگ  دوشیم . لصاح  هّمذ  تئارب  هب  نیقی 
ینارکنل لضاف  داوج  دـمحم  ياقآ  بانج  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  یمارگ  لـضاف و  تسود  هک  میازفیب  « 1 . » تسا رتالاب  رتمیتناـس   27
عوضوم نیا  رد  تسا  هتسیاش  تسا . هدش  پاچ  هرامش 48  جح ، تاقیم  هلجم  رد  هک  دناهتشون  هنیمز  نیا  رد  دنمدوس  یندناوخ و  ياهلاقم 

هب ای  ددرگ . هدودز  لئاسم  تاماهبا  ات  دوش  ثحب  اهنآ  هراـبرد  ردـقنآ  دوش و  هتـشون  هناـققحم  تـالاقم  هنوگنیا  رگید  مهم  تاـعوضوم  و 
ردقنآ دـنزادرپیم و  نآ  هب  همه  هتـشر  نآ  ناگرزب  دـیآ  شیپ  یلـضعم  هک  نیمه  یملع  ياههتـشر  زا  يرایـسب  رد  زورما  دـسرب . لقادـح 

عوضوم رد  ام  یلو  دـسرب . لقادـح  هب  نآ  ماهبا  ای  دـنامن  نآ  رد  یماهبا  دوش و  نشور  ات  دـننکیم  هشقاـنم  ثحب و  شهوژپ و  نآ  هراـبرد 
تـسا بوـخ  نینچمه  میاهدرکن . رـشتنم  فیلأـت و  يزیچ  باـتک ، هلاـقم و  دـنچ  زج  مهم ، لـئاسم  زا  نآ  دـننام  یناـبرق و  تارمج و  یمر 

تارییغت زا  ار  ماظع  عجارم  دـننک ، فرطرب  تسه  اهنآ  رد  یتاحماسم  رگا  شالت و  جـح  کسانم  ياهباتک  يزاسهب  يارب  اـههثعب  ياـضعا 
نیودـت شزومآ و  لیهـست  يارب  زور  هب  زور  و  عـالّطا ، اـب  کـسانم  لـکاشم  تاـیئزج  سدـقم و   559 ص : جـح 25 ، رعاشم  ییایفارغج 

جح و ياضف  هک  تساههثعب  هدهع  رب  نیا  دـنرادن و  ار  جـح  هب  فرـشت  تصرف  مظعم  عجارم  رثکا  هک  تسا  نشور  دـننک . شالت  کسانم 
نـشور رتهب  مدوصقم  ات  منکیم  بلج  ثحابم  هنوگ  نیا  زا  ياهراپ  هب  ار  امـش  هجوت  اًلیذ  دـنهد . لاـقتنا  اـهنآ  هب  ار  نآ  لـئاسم  لـکاشم و 

اذإ : » لاق مالـسلا  هیلع  هّللادبع  یبأ  نع  ریـصب ، یبأ  نع  ۀـعرز  میناوخیم : تافرع  هب  فوقو  تاّبحتـسم  هرابرد  ییاور  عماوج  رد  . 1 دوش :
هّللا َوُه  ُْلق   » أرقت ّمث  ةرقبلا ، ةروس  لّوأ  نم  تایآ  رـشع  أرقت  ّمث  ةّرم ...  ۀئام  هّللاّربک  ةّرم و  ۀـئام  هّللا  حّبـس  تیبلا و  لبقتـساف  فقوملا  تیتأ 

مظعا خیـش  زا  شیپ  هک  جح  کسانم  زا  یکی  رد  « 1  .... » ةرخـسلا ۀیآ  أرقت  ّمث  اهنم ، غرفت  یّتح  یـسرکلا  ۀیآ  أرقت  و  تاّرم ، ثالث  دَـحَأ »
ریبعت تافرع ، هب  فوقو  تاّبحتسم  شخب  رد  ثیدح ، نیا  همجرت  رد  تسا ، یـسابلک  یجاح  زا  ًالامتحا  هدش و  فیلأت  هرـس  سدق  يراصنا 

رد راوگرزب  ياـهقف  یهاـگ  نوـچ  تسا و  هدـش  لیدـبت  هرقب » هروـس  لّوا  زا  هیآ  ود   » هب یپاـچ ، هابتـشا  رثا  رب  هرقب » هروـس  لّوا  زا  هیآ  هد  »
هسافنأ تاکرب  نم  انیلع  هّللا  ضافأ   ) يراصنا خیـش  «، 2  » دوش نایتا  اجر  دصق  هب  هک  دنهدیم  رّکذت  دـننکیمن و  عوجر  ّهلدا  هب  تاّبحتـسم 

هیـشاح و عوضوم  کسانم و  شراگن  روحم  دـیدم ، ياهتدـم  تسا و  جـح  کسانم  ياههلاسر  نیرتهب  زا  هک  دوخ  کـسانم  رد  ۀفیرـشلا )
هروس تسخن  هیآ  ود  نتم  هک  توافت  نیا  اب  هدروآ ، ار  نیشیپ  کسانم  ریبعت  نامه  تمسق ، نیا  رد  تسا ، هدوب  ناگرزب  زا  يرایـسب  هقیلعت 
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هیآ ود  سپ  راب . دص  ربکا ... » هّللا   » و راب ، دـص  هّللا » ناحبـس  : » وگب نک و  هلبق  هب  ور  رگید  و  هنوگ : نیدـب  تسا ؛ هدومرف  رکذ  مه  ار  هرقب 
َنوُـمیُِقی َو  ِْبیَْغلاـِب  َنوـُنِمُؤی  َِنیذَّلا  َنیقّتُْمِلل  يًدُـه  ِهِیف  َْبیَرـال  باَـتِْکلا  َکـلذ  ملا  میحَّرلا ، ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمْـسب  : » دـناوخب ار  هرقب  هروـس  لّوا 

ار هرخس  هیآ  یـسرکلا و  ۀیآ  راب  کی  دناوخب و  تبون  هس  ار  دَحَأ » ُهَّللا  َوُه  ُْلق   » رگید َنوُقِْفُنی .»  560 ص : جح 25 ، ْمُهاَْنقَزَر  اّمِم  َو  َةوَلَّصلا 
هک نانچ  یلو  تسا ، هدش  لیدبت  ود »  » هب هد » ، » نآ دننام  یپاچ و  هابتشا  رثا  رب  اهنت  هدمآ و  تایآ » رشع  ، » تیاور رد  هک  یلاح  رد  « 1 .... »

هدـش لقن  رتشیب - حوضو  يارب  ّدـبال  مه - هرقب  هروس  لّوا  هیآ  ود  ّصن  خیـش  کسانم  رد  هک  یپاچ  هابتـشا  نیا  لابند  هب  دوشیم ، هظحالم 
سدق يراصنا  خیش  لثم  یتیـصخش  ًاصوصخ  دنتـسه - یلبق  هیقف  باتک  ریثأت  تحت  يدعب  ناهیقف  بتک ، هنوگ  نیا  رد  هک  اجنآ  زا  تسا و 

هب هک  یناسک  اـهنت  تسا و  هداد  خر  هابتـشا  نیا  هدـش ، فیلأـت  يو  کـسانم  ریثأـت  تحت  هک  خیـش  زا  سپ  کـسانم  زا  يرایـسب  رد  هرس -
هّللا ۀـیآ  ییوخ و  هّللا  ۀـیآ  ینیمخ ، ماما  ترـضح  کـسانم  رد  هلمج  زا  دـناهدنام ؛ نوصم  هابتـشا  نیا  زا  دـناهدرک ، هعجارم  هلئـسم  تیاور 
لّوا زا   » هک دناهدرک  حیرصت  راوگرزب  هس  نیا  هدادن و  خر  هابتشا  نیا  مهسافنأ ) تاکرب  نم  انیلع  ضافأ  مهرارسأ و  هّللا  سّدق   ) یناگیاپلگ

( فلا هلمج : زا  تسا ؛ هدـش  رارکت  هابتـشا  ناـمه  خیـش ، کـسانم  ریثأـت  تحت  کـسانم  زا  يرایـسب  رد  یلو  دـناوخب ،» هیآ  هد  هرقب  هروـس 
زا جـح ، کسانم  ب ) 1366 ق .) يرهمجرذوب ، نارهت ، پاـچ   ) ص 83 يراسناوخ ، یقت  دـمحم  دیـس  هّللا  ۀـیآ  موحرم  زا  جـح ، کسانم 

ینارعش هماّلع  دوخ  فیلأت  کسانم ، نیا  تاّبحتـسم  شخب  ًارهاظ  هتبلا  1386 ق .) هیمالسا ، نارهت ، پاچ   ) ص 75 ینارعش ، هماّلع  موحرم 
لاوش 1386 پاچ  ، ) يدنرم یثیغم  سابع  خیش  فیلأت  ص 149 ، عجارم ، زا  رفن  هن  ياواتف  رب  لمتـشم  عماج ، جح  کسانم  ج ) « 2 . » تسین
ص 124 یفجن ، یـشعرم  هّللا  ۀـیآ  موحرم  زا  نیرمتعملا ، ّجاحلا و  ةاکـشم  نیکـسانلا و  حابـصم  561 د ) ص : جـح 25 ، 1345 ش .) ق /.
زا جـح ، کسانم  و ) 1370 ش .) مق ، پاـچ   ) ص 95 یکارا ، یلع  دـمحم  خیـش  هّللا  ۀـیآ  موحرم  زا  جـح ، کسانم  ه ) پاچ 1396 ق .) )

یلع ازریم  هّللا  ۀیآ  موحرم  زا  جـح ، کسانم  ز ) باتکلاراد 1371 ش .) مق ، پاچ   ) ص 130 يراوزبس ، یلعألادبع  دیـس  هّللا  ۀیآ  موحرم 
ص 129 يروکشا ، ینیسح  يدهم  دّمحم  دیـس  هّللا  ۀیآ  زا  جح ، کسانم  ح ) 1374 ش .) هل ، مّظعم  رتفد  پاچ   ) ص 192 يزیربت ، يورغ 

نیا همه  رد  پاچ 1374 ش .) ، ) ص 91 یناجنز ، ینیـسح  نیدلاّزع  دیـس  هّللا  ۀیآ  زا  جح ، کسانم  ط ) پاچ 1413 ق .) ان ، یب  اج ، یب  )
اهنیا تسا . هدش  جرد  خیـش ، کسانم  دننام  مه  هرقب  هروس  لّوا  هیآ  ود  نتم  يراسناوخ ، یقت  دمحم  دیـس  هّللا  ۀیآ  کسانم  زجب  اهکـسانم 

تسیب زا  شیب  اب  خیـش  کسانم  شیپ ، لاس  رد  هکنیا  بلاج  دتفایم ، قافتا  ًالومعم  هک  تسا  تاّبحتـسم  ّهلدا  هب  ندرکن  هعجارم  رثا  رب  همه 
مولعم هک  تسا » هدمآ  هیآ  هد  راثآ ، زا  یضعب  رد  : » دناهتشون نیّشحم  زا  یکی  طقف  دشن ، رّکذتم  یـسک  ار  هابتـشا  نیا  دش و  پاچ  هیـشاح 

: میناوخیم تسا ، هدـش  پاچ  هیـشاح  هدزاود  اـب  هک  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  جـح  کـسانم  رد  . 2 دـناهدشن *** . نّطفتم  هابتـشا  هب  تسا 
؟ ریخ ای  تسا  حیحـص  وا  جح  ایآ  دزادرپب ، دهاوخیم  نآلا  تسا و  هتفر  جح  هب  دزادرپب ، ار  دوخ  لام  سمخ  هکنیا  نودب  یـصخش  لاؤس :

مّظعم عـجارم  زا  یخرب  هلأـسم  نـیا  رد  « 1  .... » درادـن لاکـشا  وا  لـمع  هدوـبن ، سّمخم  ریغ  لوـپ  اـب  یناـبرق  مارحا و  ساـبل  رگا  باوـج :
مه یکارا  هّللا  ۀـیآ  تسا .» حیحـص  شّجح  دـشاب  هدـیرخ  هّمذ   562 ص : جـح 25 ، هب  تسا ، فراـعتم  هک  روط  ناـمه  رگا  : » دـناهدومرف

«. تسا حیحـص  وا  ینابرق  فاوط و  هدـش ، کلام  تسا ، هدرک  هیهت  لوپ  نآ  اب  هچنآ  سپ  تسین ، هعاـشا  هک  تسا  نیا  قح  نوچ  : » دـنیوگ
، هدـش هیهت  سمخ  ّقلعتم  ریغ  ای  سّمخم  لوپ  اب  ینابرق  مارحا و  سابل  رگا   » هک تسا  نیا  قوف  خـساپ  موهفم  اـنبم ، ود  نیا  زا  رظن  عطق  « 1»
اب فاوط ، زامن  مه  عّتمت و  جح  فاوط  مه  عّتمت و  هرمع  فاوط  مه  هک  تسا  نآ  ّجح ، تّحص  طرش  هک  یلاح  رد  تسا ،» حیحـص  وا  ّجح 

ماجنا یلومعم  ياهـسابل  اب  هکلب  دوشیمن ، ماجنا  مارحا  سابل  اب  نآ  زاـمن  عّتمت و  ّجـح  فاوط  اـًلومعم  نوچ  و  « 2  » دوش ماجنا  حابم  ساـبل 
باوج دـنهدیم - ماجنا  نیفوقو  زا  شیپ  ار  هّکم  لاـمعا  هک  یناـسک  رگم  دـناهدش ، جراـخ  مارحا  زا  جاّـجح  نآ ، زا  شیپ  نوچ  دوشیم -

لالح لام  اب  دـیاب  زین  دـنرازگیم  فاوط  زامن  دـننکیم و  فاوط  نآ  اب  هک  یـسابل  ینابرق ، مارحا و  ساـبل  رب  هوـالع   » هک تسا  نآ  قیقد ،
حیحـص دوشیم و  ماجنا  مارحا - سابل  هن  یلومعم - ساـبل  اـب  زین  نآ  زاـمن  عّتمت و  هرمع  فاوط  یهاـگ  نیا ، رب  هوـالع  دـشاب .» هدـش  هیهت 

يارب تروص ، نیا  رد  هک  تسا  هدوب  لـطاب  یتـهج  هب  نآ  زاـمن  فاوط و  دوش  مولعم  عّتمت  هرمع  ریـصقت  زا  سپ  هک  يدراوـم  لـثم  تسا ؛
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زا تباین  هب  یسک  هک  یتروص  رد  زین  « 3 . » تسا یفاک  یلومعم  سابل  اب  مارحا  تسین و  مزال  مارحا  سابل  ندیشوپ  نآ  زامن  فاوط و  هداعا 
اًلهج مرحم - هک  یضرف  رد  نینچمه  « 4 . » تسین مزال  مارحا  هماج  ندیـشوپ  دهد ، ماجنا  هدرفم  هرمع  فاوط  ای  عّتمت  هرمع  فاوط  يرگید 

563 ص : جح 25 ، « 5 . » تسا حیحـص  شلمع  دهد ، ماجنا  یعـس  فاوط و  هتخود  سابل  اب  دراذـگب و  رانک  ار  مارحا  ياههلوح  ًادـمع - ای 
لام اب  ای  ییادـگ  هب  هاگره  سپ  دورب ، جـح  هب  دوخ  لام  زا  ًامتح  هک  تسین  مزـال  عیطتـسم  رب  دـناهدومرف - : زین  هللا  همحر  ییوخ  هّللا  ۀـیآ 

مارحا ياههماج  هاگره  « 1 . » دوب دهاوخن  یفاک  دشاب ، یبصغ  شاینابرق  لوپ  ای  مارحا  ياههماج  رگا  یلب ، تسا . یفاک  دنک ، جح  يرگید 
؛ تسا دراو  زین  نخـس  نیا  رب  قوف  لاکـشا  « 2 . » دوب دـهاوخن  حیحـص  شّجح  هتفرگ ، ّقلعت  وا  هب  قح  هک  دـشاب  یلام  زا  شاینابرق  لوپ  اـی 

تسا نکمم  دشابن . يرگید  قح  ّقلعتم  دشاب و  لالح  دیاب  زین  دنکیم » فاوط  نآ  اب  هک  یسابل   » ینابرق لوپ  مارحا و  هماج  رب  هوالع  ینعی 
تـسا مولعم  تسا و  مارحا  سابل  ینابرق و  نآ ، تسا و  جح  هژیو  هک  دناهدوب  يزیچ  نایب  ددصرد  اجنیا  دوش : هتفگ  لاکـشا  نیا  خساپ  رد 
نادنچ تهج ، نیا  ًایناث ، دنکیمن و  لاکشا  عفر  هتکن ، نیا  زاغآ  باوج  لاؤس و  زا  خساپ ؛ نیا  ًالّوا ، یلو  دشاب ، حابم  دیاب  اهـسابل  ریاس  هک 
راوازـس کسانم ، هلاـسر و  تسا و  نف  لـها  ّصاوخ  هژیو  رظن ، ّتقد  نیا  هکلب  دـنمهفب ، کـسانم  هب  ناگدـننک  هعجارم  هک  تسین  حـضاو 

زا يرایـسب  رد  اهنآ  دادـعت  مارحا و  تامّرحم  نایب  رد  . 3 دبایرد *** . ار  دوصقم  تلوهـس ، هب  هدـننک  هعجارم  هکدـشاب  ياهنوگ  هب  تسا 
مارحا تامّرحم  زا  مّرحم  لمع  نیمود  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  ًالثم  دوشیم ؛ هدید  قیقد  طبض  مدع  لخادت و  یعون  جح ، کسانم 

ار روما  نیا  همه  ینعی  « 3 . » دناهتسناد عّتمت » ندرب و  تّذل  وحن  ره  هکلب  توهش ، اب  هاگن  سامت و  ای  ندز  تسد  ندیسوب ، نز ، اب  عامج   » ار
زا و  « 4  » دناهدرک دادملق  مارحا  تامّرحم  زا  مّرحم  لمع  کی  ار  نآ  عورف  همه  راکـش و  تمرح  هک  نانچمه  دـناهدروآ ؛ ناونع  کی  لیذ 
رما راهچ  ار  تسخن   564 ص : جح 25 ، دروم  هللا ، همحر  ییوخ  هّللا  ۀیآ  موحرم  یلو  تسا ، هدش  تیاعر  دادعت  رد  یتخاونکی  تهج ، نیا 

اب یکیدزن  . 2 ییارحص ؛ ناویح  راکش  . 1 : » دـناهدومرف مارحا  كورت  نایب  رد  ینعی  رما ؛ کی  ار  مود  دروم  دـناهدروآ و  باـسح  هب  مّرحم 
مّرحم ناونع  دنچ  دیاب  مه  ار  راکش  لیـصفت ، نیا  ربانب  « 1 «. » وا اب  هبعالم  نز و  هب  ندرک  هاـگن  نز ؛ هب  ندز  تسد  نز ؛ ندیـسوب  . 3 نانز ؛

: زا تسا  ترابع  دناهدرک ، حیرصت  شتمرح  هب  ییارحـص » ناویح  راکـش   » ناونع لیذ  ناشیا  تسا و  مّرحم  هچنآ  نوچ  دندرکیم ؛ دادملق 
لاح رد  نآ  نتفرگ  تسد  هب  اـی  راکـش  يرادـهگن  . 3 ّلُِـحم ؛) هچ  دـشاب ، مرحم  يرگید  هچ   ) راکـش رد  يرگید  هب  کـمک  . 2 راکش ؛ . 1

دسریم رظن  هب  « 2 (. » دشاب ّلُِحم  هدننکراکش ، دنچ  ره   ) راکش تشوگ  ندروخ  . 4 دشاب ؛) مارحا  زا  شیپ  شندرک  راکش  دنچ  ره   ) مارحا
رکذ بیترت  هب  ار  یناـث  دیهـش  لّوا و  دیهـش  یّلح ، هماـّلع  تاریبعت  لاـثم ، يارب  هک  تسا  رتـقیقد  عوضوم ، نیا  رد  امدـق  شرامـش  ریبـعت و 
ًادقع و  ًائطو ، ءاسنلا  و  ًاکاسمإ . ًاقالغإو و  ًۀلالد ، و  ًةراشإ ، و  ًادایطصاو ، ًاحبذ ، اًلکأ و  ِّرَْبلا ...  دیـص  بانتجا  مرحملا  یلع  بجی  مینکیم - :

« - 4 . » دقعلا یّتح  عاتمتسا  ّلکب  ءاسنلا  و  نوثالثف ... : ۀمّرحملا  كورتلا  اّمأ  « - 3 . » ٍةوهشب ًارظن  اًلیبقت و  و  ًۀماقإ ، هیلع و  ًةداهش  هریغل و  هل و 
. دقعلا یّتح  هتامّدقم  عامجلاب و  عاتمتـسالاو  ۀلآلا . ةراعإب  ولو  ًابیبست  ًةرـشابم و  ًاقالغإ ، ًۀـلالد و  ًاحبذ و  ًالکأ و  ًادایطـصا و  ّربلا ...  دیـص  ... 
هک یلاح  رد  دناهدرمـش ، ناونع  کی  ار  وا » اب  هبعالم  نز و  هب  ندرک  هاگن   » ناشیا هکنیا  ییوخ  هّللا  ۀیآ  موحرم  ریبعت  هب  رگید  لاکـشا  « 5»

هکنیا رگید  لاکشا  دشیم . بوسحم  ناونع  ود  دیاب  روما ، نیا  ندرک  ادج  لیـصفت و  رب  ینبم  ناشیا  يانبم  هب  تسا و  هبعالم  زا  ریغ  هاگن ،
رب طقف  روما  نیا  هک  تسا  نیا  مهوم  ناـشیا ،  565 ص : جح 25 ، نخـس  رد  نآ  دـننام  و  نز » هب  ندز  تسد  نز ، هب  ندرک  هاگن   » تاریبعت

فالخ مهوم  هک  دوش  ذاّختا  يروط  دـیاب  هلئـسم  ناونع  تسا و  ینیفرط  هلئـسم  تسا و  مارح  زین  نانز  رب  هک  یلاـحرد  تسا ، مارح  نادرم 
زین دقعلا » یّتح  عاتمتـسا  ّلکب  ءاسنلاو  « ؛»...  ًادقع و و  ًائطو ، ءاسنلاو  : » هعمل رد  دیهـش  داشرا و  رد  هماّلع  ریبعت  هب  لاکـشا  نیا  هتبلا  دـشابن .

« ییوشانز روما  « » 1 : » نارـصاعم زا  یخرب  ریبعت  هب  و  دـقعلا » یّتح  هتامّدـقم  عامجلاب و  عاتمتـسالاو  : » یناث دیهـش  ریبعت  هب  یلو  تسا ، دراو 
راوازـس تسا . یندوتـس  مه  ندوب  هنامرتحم  ییانک و  تهج  زا  تسا ، لاکـشا  نیا  زا  میلـس  ّماع و  هکنیا  رب  هوالع  ریخا ، ریبعت  تسین . دراو 

دای ییانک  ریباعت  اب  دناسرن ، يررـض  بلطم  مهف  هب  هک  اجنآ  ات  مه  هیلمع  لئاسر  جـح و  کسانم  رد  روما  نیا  زا  میرک ، نآرق  دـننام  تسا 
يوب لامعتـسا  ، » بیترت هب  ار  مارحا  تاـمّرحم  زا  یکی  هللا  اـمهمحر  ینیمخ  ماـما  هعبت و  نم  ییوخ و  هّللا  ۀـیآ  موـحرم  نینچمه  « 2 . » دوش
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یلب دریگب . دب  يوب  زا  ار  دوخ  ینیب  هک  تسا  مارح  مرحم  رب  دناهدومرف : ناونع  نیمه  لیذ  یلو  دناهتـسناد ، تایرطع » لامعتـسا   » و شوخ »
دنت هب  دـب  يوب  زا  ندرک  رارف  نکل  دـب ، يوب  زا  تسا  غامد  نتفرگ  تمرح  يوقا  « 3 . » درادن یبیع  دب  يوب  زا  صالخ  تهج  زا  نتفر  دـنت 
کی هن  تسا ، مّرحم  ناوـنع  ود  دـب ، يوـب  زا  ینیب  نتفرگ  تمرح  شوـخ و  يوـب  لامعتـسا  تمرح  هک  یلاـح  رد  « 4 . » درادـن بیع  نتفر ،

: دناهدومرف نادرم »  566 ص : جح 25 ، رب  هتخود  سابل  ندیـشوپ  . 9  » ناونع لیذ  مارحا ، تامّرحم  شرامـش  رد  ییوخ  هّللا  ۀـیآ  زین  ناونع .
ندیـشوپ تمرح  هک  تسادـیپ  « 1 . » دنـشوپن ار  نآ  هک  شکتـسد  رگم  درادـن ، یبـیع  ناـنز  يارب  دـشاب ، روط  ره  هتخود ، ساـبل  ندیـشوپ 

، مارحا تامّرحم  شرامـش  رد  نینچمه  درادـن . نادرم » رب  هتخود  سابل  ندیـشوپ   » هب یطبر  تسا و  یّلقتـسم  ناونع  نانز ، يارب  شکتـسد 
هب تداع  مارحا ، زا  شیپ  هک  يرویز  تسا و  مارح  مرحم  ناوناـب  رب  تنیز  يارب  رویز  ندیـشوپ  دناهتـشون : ندومن » تنیز  . 16  » ناونع لیذ 

تسادیوه « 2 . » دهد ناشن  نادرم  رگید  دوخ و  رهوش  هب  ار  نآ   ] وا دیابن  یلو  دشوپب ، ار  نآ   ] وا دناوتیم  تسا و  ینثتسم  هتشاد ، ندیـشوپ 
ماما ترضح  جح  کسانم  هب  ًانیع  داریا ، نیمه  تسا . رویز » ندیشوپ   » زا ریغ  یلقتـسم  ناونع  لاجّرلا » نم  هریغل  جوزلل و  ۀنیزلا  راهظإ   » هک

یلحلا و  : » دـنیوگ مارحا  تامّرحم  شرامـش  رد  نیدیهـش  همّالع و  ًالثم  تسا ؛ رتقیقد  امدـق  ریباـعت  اـجنیا  رد  « 3 . » تـسا دراو  زین  ینیمخ 
هدتعتمل ام  سبل  و  «، » 5 « » جوزلل داتعملا  راهظإ  و  یلحلا ؛ نم  هدـتعتمل  اـم  ةأرملا  سبل  و  «، » 4 « » جوزلل داتعملا  راهظإ  و  ءاسنلل ، داـتعملاریغ 

هک نانچ  دیهش ، دننام  امدق  زا  یخرب  هکنیا  حیضوت  « 6 «. » جوزلل هراهظإ  اهیلع  مرحی  نکل  اهنودبال ؛ ۀنیزلا  دـصقب  هتداتعا  ام  و  یلحلا ، نم 
دناهتسناد و دروم  ای 24   25 نارـصاعم ، یخرب  دناهدرک و  کیکفت  رگیدکی  زا  ار  اهنآ  دناهتـسناد و  دروم  یـس  ار  مارحا  كورت  تشذگ ،
، دناهدروآ ناونع  کی  لیذ  ار  رما  دنچ  مه  امدـق  يدراوم ، رد  هتبلا  تسین . قیقد  هک  دـناهدرک  جرد  ناونع  کی  لیذ  ار  ناونع  دـنچ  ای  ود 
، ًاحبذ و  اًلکأ ، ِّرَبلا ...  دیص   ... 567 ص : جح 25 ، تسا : قیقد  ًافاصنا  تشذـگ ، هک  داشرا  رد  همّالع  ریباعت  ًالثم  تسا ؛ قیقد  ناشریبعت  یلو 
«1 . » ٍةوهـشب ًارظن  ًالیبقت و  و  ًۀـماقإ ، هیلع و  ًةداهـش  هریغل و  هل و  ًادـقع  و  ًائطو ، ءاسنلا  و  ًاک . اسما  ًاقالغإ و  و  ًۀـلالد ، و  ًةراشا ، و  ًادایطـصا ، و 

نانچ ار - نآ  دننام  شزیمآ و  ینعی  ءاسن ، ناونع و  کی  شاهتسباو  لئاسم  همه  اب  ار  دیص  هعبت  نم  هللا و  همحر  ییوخ  هللا  ۀیآ  موحرم  یلو 
یّلک نآ ، دـننام  همالع و  مالک  رد  دیـص »  » ناونع هکنیا  رب  هوالع  درادـن . یهجو  یگناـگود ، نیا  هک  هتـسناد  ناونع  راـهچ  تشذـگ - هک 

لماـش هک  تسا  ياهنوـگ  هب  ییوـخ  هللا  ۀـیآ  مـالک  رد  ناوـنع  یلو  دوـشیم ، لـماش  هدـش ، رکذ  نآ  لـیذ  هک  ار  یتاـمّرحم  همه  تـسا و 
، لکا لماش  ناونع ، نیا  هک  تسادیپ  و  ییارحص » ناویح  راکش  . 1 : » دناهدومرف تسخن  مّرحم  ناونع  رد  اریز  دوشیمن ؛ نآ  لیذ  تامّرحم 

 ... لکأ و حـبذ ، دایطـصا ، ینعی  دراوم ؛ همه  لماش  هک  هماـّلع  نخـس  رد  دیـص » راکـش :  » ریبعت فـالخ  رب  دوشیمن ؛ نآ  دـننام  كاـسما و 
نّیعم صخشم و  ار  نآ  فیلکت  دیاب  ناسانشراک  هک  تسا  یلئاسم  زا  یکی  تاقیم  اب  هّدج  تاذاحم  مدع  ای  تاذاحم  هلأسم  دوشیم *** .

جح هب  اـمیپاوه  اـب  هک  یناـسک  میناوخیم : رـصاعم  عـجارم  زا  یخرب  کـسانم  رد  تسین . هتـسیاش  هجو  چـیه  هب  نآ  رد  فـالتخا  دـننک و 
دامتعا دروم  عالطا  لها  زا  و  هّدج ، دنورب  مارحا  نودب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دنوش ، فرـشم  هنیدم  هب  جح  زا  دعب  دـنهاوخیم  دـنوریم و 

هفحج و لثم  رگید  تاقیم  هب  دنورب  ّالا  دنوش و  مرحم  اجنآ  زا  تساهتاقیم  زا  یکی  اب  يذاحم  دش  مولعم  هدـح  ای  هّدـج  رگا  دـننک ، قیقحت 
عقوت دیابن  تسا و  مکح  عوضوم  ناهیقف - زا  يرایسب  رظن  هب  تیقاوم - زا  یکی  اب  هّدج  تاذاحم  مدع  ای  تاذاحم  دنوش ....  مرحم  اجنآ  زا 

همهنیا اـب  نآ  رد  دـیدرت  ماـهبا و  هن . اـی  تسا  تاـقیم  يذاـحم  هّدـج  اـیآ  هک  دـنک  قیقحت  تسا - ربخ  یب  اـج  همه  زا  هک  یجاـح - تشاد 
، تسین تباث  تیقاوم  زا  یکی  اب  هّدـج  تاذاحم  دناهتـشون - : هنیمز  نیا  رد  رگید  ناهیقف  زا  یخرب  تسین . راوازـس  یلعف  لئاسو  تاناکما و 
هب ندیـسر  زا  لبق  تسا  مزال  یجاح  رب  تسین و  يزجم  هّدج  زا  مارحا  سپ  تسا ،  568 ص : جح 25 ، نآ  تاذاحم  مدع  هب  نانیمطا  هکلب 

هّدج یقرش  بونج  رد  هفحج ، يذاحم  هطقن  ییایفارغج ، ياههشقن  هظحالم  اب  « - 1  ... » ددنبب مارحا  رذن  لحم  زا  هدومن و  مارحا  رذن  هدج 
اهتاقیم زا  کی  چـیه  اب  هّدـج  تاذاحم  تسا - . عقاو  تاقیم  زا  لبق  اریز  تسب ؛ مارحا  هّدـج  هاگدورف  رد  دوشیم  رذـن  اب  اذـل  تسا و  عقاو 

اب هک  تسا  نآ  طوحا  اذل  تاقیم ، يذاحم  هن  تسا  تاقیم  هن  هّدج  « - 2 . » دورب تاقیم  تاذاحم  ای  تاقیم  هب  ای  دیاب  نیا  ربانب  تسین . تباث 
مدع ای  تاذاحم  ینعی  مکح ، عوضوم  عضو  ندوبن  صخـشم  هنیمز ، نیا  رد  املع  ياوتف  فالتخا  أشنم  ًارهاظ  « 3 . » دوش مرحم  اجنآ  زا  رذن 
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هملک ینعم  رد  رگا  هتبلا  تسین . هتـسیاش  هجو  چـیه  هب  نآ  رد  ماـهبا  دوـجوم ، لـیاسو  همه  نیا  اـب  هک  « 4 ، » تسا تاقیم  اب  هّدـج  تاذاحم 
.5 دوب . دهاوخن  دراو  یلاکـشا  نینچ  تسا و  يرگید  نخـس  دوش ، فالتخا  هّدج  ندوب  يذاحم  رد  نآ  رثا  رب  دـشاب و  فالتخا  تاذاحم » »

کی زا  هک  دشاب  فّرـشم  نکاما  هسّدقم و  رعاشم  رد  یعـضاوم  قیقد  یـسررب  دـناوتیم  تیعجرم ، داهن  هب  اههثعب  تامدـخ  زا  رگید  یکی 
رد هماقم ) هللا  یلعأ   ) یلح همالع  فلا ) اًـلثم : دناهعـسوت . ینوگرگد و  رییغت ، شوختـسد  رگید  يوس  زا  و  یعرـش ، ماـکحا  عوضوم  فرط 

ۀعتم وأ  ةرمع  یف  دیـصلا  نم  هتیتأ  ام  ّلک  دـنکیم : لقن  هللا  امهمحر  قودـص  خیـش  راوگرزب  ردـپ  هیوباب  نب  یلع  زا  مارحا  تاراّـفک  هراـب 
ار نخـس  نیا  هیبش  رحنلا ....  عضوم  ۀبعکلا  ۀلابق  ةروزحلا  دنع  ۀّکمب   569 ص : جح 25 ، ءازجلا  نم  کمزلی  ام  حـبذت  وأ  رحنت  نأ  کیلعف 
و ۀّکم ، قوس  : » ةروزحلا دـیوگیم : یقرزا  « 1 . » تسا هدرک  لـقن  هللا  اـمهمحر  سیردا  نبا  یبلح و  حالـصلا  وبا  جاّرب و  نبا  زا  همـالع  زین 

ضور یف  دسیونیم ... : يدیبز  «. ... 2 « » مارحلا دجـسملا  یف  تلخدف  نیطاّنحلا  دنع  تناک  یتلا  بلاط  یبأ  ۀـنبا  یناه  ّمُأ  راد  ءانفب  تناک 
قوس تناک  ةروزحلا  دـنکیم : نایب  مه  يومح  توقای  « 3 « ... » هیف دیز  اّمل  دجـسملا  یف  تلخدُأ  ۀّکمب و  تناک  قوس  مسا  وه  : » یلیهـسلا

ینابرق لحم  هروزح  هک  دوشیم  هدـیمهف  زین  رحنلا » عضوم  هیوباب ...« : نبا  مـالک  نیا  زا  « 4 «. » هیف دیزاّمل  دجـسملا  یف  تلخد  دق  و  ۀّکم ،
هدش مارحلا  دجـسم  ءزج  لخاد و  شیپ  نرق  دنچ  زا  هروزح »  » دناهدرک حیرـصت  يدیبز  يومح و  یقرزا و  هک  نانچ  تسا . هدوب  هکم  لها 

يرگید ناهیقف  هیوباب و  نبا  زا  يوریپ  هب  رـصاعم - گرزب  ناهیقف  زا  یکی  فصو ، نیا  اـب  تسین . نکمم  اـجنآ  رد  ندرک  یناـبرق  رگید  و 
و ینمب ، هحبذی  وأ  هرحنی  ّجحلا  مارحإ  یف  ءادفلا  نم  ّجاحلا  مزلی  ام  دناهتـشون : ص 116 )  ) دوخ یبرع  کسانم  رد  میدرب - مان  اـهنآ  زا  هک 

ینب باب  زا  ندش  لخاد  ار  مارحلا  دجسم  هب  دورو  تابحتسم  زا  یکی  ب ) ةروزحلاب . فورعملا  عضوملاب  هّکمبف  ةرمعلا  مارحإ  یف  ناک  نإ 
ص: جح 25 ، هلخدی  و  : » دـیوگیم صوصخ  نیا  رد  هللا  همحر  لّوا  دیهـش  « 5 . » تسا هدـش  نفد  اجنآ  رد  لَبُه  تب  نوچ  دناهتـسناد ، هبیش 

حرش رد  هماقم ) هللا  یلعأ   ) یسلجم یقت  دمحم  همالع  « 1  ...«. » ًایعاد هدنع  فقی  و  لبه ، أطیل  ۀبیش  ینب  باب  نم  ًاعشاخ  ًاعضاخ  ًایفاح   570
. مزمز هب  بیرق  دناهدز  یقاط  رد ، نآ  تمالع  تهج  زا  هک  هبیش » ینب  باب  دزن  دندرک  نفد  ار  تب  نآ  : » هک دندومرف  ترـضح  دیوگ : هیقف 

دجسم نایم  رد  قاط  نآ  لاحلا  نوچ  دنوش ؛ ترـضح  نآ  نامز  ِمارحلا  دجـسم  لخاد  رد  نآ  زا  هک  تسا  تنـس  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و 
وه و  : » تسا هدومرف  ۀبیش » ینب  باب  نم  هلوخد  ّبحتسی ...  و  : » ناهذألا داشرإ  رد  یّلح  همالع  نخس  نیا  لیذ  هر )  ) یناث دیهـش  « 2 . » تسا

ۀـضورلا ماهفألا ، کلاسم  ینعی  شا  یهقف  راثآ  ریاس  رد  یناـث  دیهـش  « 3 « » نیطاسألا برقب  مالـسلا  بابل  ًایزاوم  دجـسملا  یف  لخاد  نـآلا 
سیل و  مالسلا ، باب  ءازإب  دجسملا  یف  لخاد  نآلا  وه  تسا - : هدش  هتکن  نیا  رکذتم  زین  ةرمعلا ، جحلا و  کسانم  عئارشلا و  ۀیشاح  ۀیهبلا ،

یف نآلا  وه  و  « - 4  ... » اهبرق نم  دجسملا  ۀعسوت  ّنإف  نیطاسألا ؛ زواجتی  نأ  یلإ  ۀماقتسالا  یلع  مالسلا  باب  نم  لخدیلف  هّصخت ، ۀمالع  هل 
باب نم  لخدیلف  مالـسلا ، باب  ءازإب  دجـسملا  یف  لخاد  نآلا  وه  « - 5 . » نیطاسألا دنع  مالسلا  باب  ءازاب  هتعسوت ، ببـسب  دجـسملا  لخاد 

ات هتکن ، نیا  رکذـت  رد  م 965 )  ) یناث دیهـش  هتبلا   571 ص : جح 25 ، « 6  ... » هفداصیل نیطاسألا  زواـجتی  نأ  یلإ  ۀماقتـسالا  یلع  مالـسلا 
اذه ّنأ  انعمس  دسیونیم . هراب  نیارد  یکرک  ققحم  تسا . هدوب  دصاقملا  عماج  هلمج  زا  م 940 )  ) یکرک ققحم  راثآ  ریثأت  تحت  يدودح 

لوخدلا یعاری  معن ، هیف . دیز  ّهنأ  تبث  دق  دجـسملا  ّنأل  مولعم ؛ ریغ  نآلا  بابلا  اذه  ّنأ  ملعی  نأ  یغبنی  و  مالـسلا . بابب  نآلا  یعدـُی  بابلا 
راوگرزب دیهش  نخـس  حیـضوت  رد  « 1 . » نآلا کلذـب  فورعملا  مالـسلا  باب  نم  لخدـی  هانعمـس  ام  یلعف  نـآلا ، هتماـسی  يذـلا  باـبلا  نم 

کیدزن ینعی  فاطم - یکیدزن  رد  شیپ ، لاس  دـصکی  ات  لقادـح  ینعی  اـم ، ناـمز  کـیدزن  اـت  دیهـش  زا  شیپ  ياـهنامز  زا  هک : میازفایم 
اهنوتس نیمه  نیطاسا »  » زا دیهش  روظنم  دناهدرکیم و  نازیوآ  غارچ  اهنآ  هب  هک  تسا  هدوب  ییاهنوتـس  هفیرـش - هبعک  ماقم و  نیب  هدودحم 

اـشاپ تعفر  تسا . هدرکیم  روـبع  هبیـش  ینب  باـب  زا  درذـگب  اهنوتـس  نیا  زا  اـت  هدـمآیم  مالـسلا  باـب  زا  ًامیقتـسم  یـسک  رگا  هک  تسا 
دای ياهنوتس  حیضوت  رد  و  هدرک ، جرد  ص 217 )  ) نیمرحلا ةآرم  رد  هدوب  هبیـش  ینب  باب  عضوم  تمالع  هک  هریاد  مین  یقاط  زا  يریوصت 

اهنادـب اهلیدـنق  هک ...  دراد  رارق  یگنر  درز  یّـسم  ياهنوتـس  اهگنـس ، يور  رب  فاـطم  درگادرگ  دـسیونیم ... : هبیـش  ینب  باـب  هدـش و 
درادرارق هبیش  ینب  برد  هاچ ، لامش  رد  تسا . هدش  هتخاس  مزمز  هاچ  يور  رب  يدبنگ  یبونج  تمس  رد  فاطم ..  رانک  رد  دنزیوآیم .... 
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رد هک  اهلیدنق  نیا  یمامت  هک  ماگنه  نآ  و  « 2  .... » تسا هدش  هتخاس  رمرم  گنس  زا  نوتس  ود  رب  هریاد  مین  یقاط  تروص  هب  برد  نیا  هک 
دراد رارق  لیدنق  ددع  فاطم 257  ياهنوتس  نایم  « ... 3 . » دروآیم دوجو  هب  ار  ییاـبیز  سب  هرظنم  دوش ، نشور  هتفرگ  رارق  هبعک  فارطا 

رد یبوچ  نوتس  هد  یسابع  هَّللاب  قثاو  روتـسد  هب  لاس 232 ق  رد  « 4  .... » دمآ لمع  هب  بناجنیا  طّسوت  لاس 1320 ق  رد  شرامش  نیا  ... 
572 ص : جـح 25 ، رد  یتارییغت  ًادّدـجم  نآ  زا  سپ  دـننک ...  هدافتـسا  نآ  رون  زا  ناگدـننک  فاوط  اـت  دـش ...  هداد  رارق  فاـطم  فارطا 
زا « 1  .... » دنداد رارق  نهآ  ار  اهنآ  نیب  تالاّصتا  هتخاس و  سم  زا  ار  اهنآ  رخاوا  نیا  رد  هک  یتروص  هب  دـمآ  دوجو  هب  هدـش  دای  ياهنوتس 

شیپ نرق  دـنچ  زا  و  « 2  » هدوب میهاربا  ماقم  يور  هبور  مزمز و  هاچ  کیدزن  هبیـش  ینب  باب  هک  دوشیم  هدـیمهف  مه  یخیراـت  عباـنم  یخرب 
يوریپ هب  شیپ  لاس  لهچ  دص و  زا  شیب  مه  م 1281 )  ) يراصنا خیش  تسا . هدوب  نامز  نآ  مالسلا  باب  يور  هبور  هدش و  دجـسم  لخاد 
مالسلا باب  ربارب  لاحلا  رد  نآ  هک  دناهتفگ  دوش و  دراو  هبیش  ینب  رد  زا  دوش  لخاد  نوچ  و  دیوگیم : دوخ  کسانم  رد  نیشیپ  ناهیقف  زا 

ربارب لاحلا  رد  نآ  هک  دناهتفگ  : » خیـش نخـس  نیا  دیاش  « 3  .... » اهنوتـس ات  دیایب  تسار  دوش  لخاد  مالـسلا  باب  زا  نوچ  هک  دـیاب  تسا ،
مالسلا باب  نم  لخدیلف  مالسلا  باب  ءازإب  دجسملا  یف  لخاد  نآلا  وه  و  : » دومرف هک  دشاب  یناث  دیهش  حیضوت  هب  هراشا  تسا » مالسلا  باب 

راب دنچ  نآلا  ات  يراصنا  خیش  نامز  زا  هکلب  نونکات  دیهـش  نامز  زا  مارحلا  دجـسم  دیدرت ، یب  نیطاسألا .» زواجتی  نأ  یلإ  ۀماقتـسالا  یلع 
مالسلا باب  و  هرامـش 26 ) باب   ) یلعف هبیـش  ینب  باب  ینعی  درادن . یبسانت  دجـسم  یلعف  عضو  اب  نامز  نآ  تاصخـشم  و  « 4  » هتفای هعسوت 

هب دنتـسین . قباس  مالـسلا  باب  هبیـش و  ینب  باب  مادـک  چـیه  دـناهدش . عقاو  یعـسم  جراخ  رانک و  رد  ود  ره  هک  هرامـش 24 ) باب   ) ینونک
یمیدق تمـسق  یلعف  يانب  تسین و  هبیـش  ینب  باب  لباقم  هدش و  دیدج  يراذـگمان  يدوعـس ، هعـسوت  زا  دـعب  یلعف  مالـسلا  باب  یترابع ،
فـصو هک  تسا  یعیبط  نیاربانب  تسا . هدـش  هتخاـس  م 965 )  ) یناث دیهـش  ناـمز  زا  سپ  تسا  یناـمثع  هرود  ياـهراگدای  زا  هک  دجـسم 
نونکات دیهش  نامز  زا  مارحلا  دجسم  يانب  رد  هک  یتارییغت  همه  نیا  اب  دشاب . هتـشاد  توافت  نآ  یلعف  عضو  اب  دجـسم ، یگنوگچ  زا  دیهش 

رثکا  573 ص : جح 25 ، کسانم  رد  اًلثم  تسا . هدش  جرد  یمیدـق  تارابع  نامه  هک  مینیبیم  یلعف  ياهکسانم  رد  مه  زاب  هدـش ، داجیا 
ینب باب  هک  دناهتفگ  دوش و  دراو  هبیش  ینب  رد  زا  دورو  ماگنه  دراد : دوجو  لیذ  ترابع  مارحلا ، دجسم  هب  دورو  بادآ  رد  رصاعم  عجارم 

زا ات  دـیایب  ًامیقتـسم  هدـش و  دراو  مالـسلا  باب  زا  صخـش  هک  تسا  نیا  وکین  نیا  رباـنب  تسا . مالـسلا  باـب  لـباقم  ینونک  لاـح  رد  هبیش 
عضو مه  دیهش  زا  شیپ  دیاش  هدمآ و  م 965 )  ) یناث دیهـش  ترابع  رد  هک  ینونک » لاح  رد   » ریبعت دوشیم  هظحالم  « 1 . » درذگب اهنوتس 
نینچ دـناوخب ، ار  ترابع  نیا  سکره  هزورما  هک  یلاح  رد  تسا  هدـش  جرد  زین  ام  نامز  ياهکسانم  رد  لکـش  ناـمه  هب  هدوب  هنوگ  نیا 
باب زا  دننک ، لمع  بحتـسم  نیا  هب  دنهاوخیم  هک  یناسک  تسا و  هرامش 24 ) باب   ) دجسم یلعف  مالـسلا  باب  نآ ، زا  دارم  هک  دمهفیم 

زین مهـسافنأ ) تاکرب  نم  انیلع  هللا  ضافأ  مهتاضافإ و  تماد   ) یلعف عجارم  ياهکسانم  زا  یخرب  تراـبع  دـنوشیم . لـخاد  یلعف  مالـسلا 
، نیاربانب تسا . مالسلا  باب  لباقم  ینونک  لاح  رد  هبیـش  ینب  رد  هک  دناهتفگ  دوش و  دراو  هبیـش  ینب  رد  زا  دورو ، ماگنه  و  تسا - : نینچ 

باب نآلا  يذاحی  هبیـش  ینب  باب  ّنإ  لاقی : و  درذـگب - . « 2  » تاناوطـسا زا  ات  دیایب  ًامیقتـسم  هدـش و  دراو  مالـسلا  باب  زا  هک  تسا  بوخ 
باب نم  لوخدلا  تاناوطسُألا ... - . زواجتی  نأ  یلإ  ۀمیقتسم  ةروصب  هّجوتی  مالـسلا و  باب  نم  صخـشلا  لخدی  نأ  ذّبَُحی  اذهل  و  مالـسلا ،
باب زا  دش ، رکذ  هچنآ  «. 3  » رهاظلا یلع  مالسلا  باب  لباقم  وه  و  عیسوتلا ، هیلع  يرجام  دعب  فیرشلا  دجسملا  لخاد  نآلا  وه  و  هبیش ، ینب 
یکی کسانم  رد  ج ) تسا . هتفرگن  رارق  رظن  ّدم  يزورما  ياهکسانم  رد  زین  رگید  یناکم  تارییغت  یخرب  دراوم ، نیا  زا  ریغ  دوب و  هنومن 
ناکم ةرایز  یغبنی  . 5 میناوخیم : هکم  تابحتـسم   574 ص : جـح 25 ، شخب  رد  1421 ق ) پاچ 1379 ش /  ) رـصاعم گرزب  ناهیقف  زا 

یّلصیف دلوملا ، قاقز  یّمسی  لیللا  قوسب  ٍقاقزیف  ةرمعلا  باب  مارحلا  دجسملا  لباقم  نآلا  وه  ۀّکمب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دلوم 
مقرألا دجسم  نایتإ  . 12 وعدی ....  هیف و  یّلصیف  ًاضیأ  دجسم  نآلا  وه  و  مالسلا ...  امهیلع  ۀجیدخ  لزنم  نایتإ  . 9 یلاعت ....  هللا  وعدی  هیف و 

يربک هجیدـخ  ترـضح  هناخ  لحم  رد  هک  يدجـسم  زا  هن  تسه و  يربخ  دـلوملا » قاقز   » زا هن  تساـهلاس ، هک  یلاـح  رد  هیف . ةالـصلا  و 
: دناهتفگ هدـش و  دجـسم  وزج  لاـس 1375 ق )  ) مارحلا دجـسم  هعـسوت  رد  مقرا  دجـسم  نینچمه  تسا . هدـنام  يرثا  هدوب ، مالـسلا  اـهیلع 
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ياهرازبا تاناکما و  دوبن  اب  بالقنا  زا  شیپ  میدـق و  نارود  رد  دـیدرتیب  « 1 .« » دوشیم هدـیمان  مقرا  باب  نونکا  هک  هدوب  يرد  کیدزن  »
ماکحا زا  یضعب  عوضوم  دش  نایب  هک  ییاههنومن  « 2 . » تسین هدیدنسپ  رگید  هزورما  یلو  دوب  یعیبط  اهیراگنا  لهس  هنوگ  نیا  نوگانوگ ،

. دـنکیم ادـیپ  يرتشیب  تیمها  یـسانشعوضوم ، تارمج - دـننام  دـنا - بجاو  ماکحا  عوضوم  هک  ییاـهاج  صوصخ  رد  دوب و  بحتـسم 
طابنتـسا رد  اـم ، ناـمز  اـت  نآ  لّوحت  رییغت و  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  ناـمز  رد  تارمج  عضو  یگنوگچ  زا  هیقف  عـالطا  کـش ، نودـب 

: تفگیم تسا  هدش  فرـشم  جح  هب  اهراب  نونکات  شیپ  لاس  هاجنپ  زا  ًابیرقت  هک  رـصاعم  ناملاع  زا  یکی  تشاد . دهاوخ  ریثأت  نآ  ماکحا 
، دوب هدش  عقاو  هّرد  کی  هت  رد  لبق - لاس  اههد  هبقع - هرمج  متفگ : وا  هب  تسنادیمن  حیحـص  الاب  هقبط  زا  ار  هرمج  یمر  عجارم ، زا  یکی 

مهیلع نیموصعم  نامز  رد  نیارباـنب  « 3 . » دـشاب شایلبق  حطـسو  عضوم  زا  رتعفترم  رتـالاب و  رتم  اـههد  نونکا  دـیاش  و  یلعف ، حطـس  رب  هن 
ناـشیا تسا . حیحـص  ریغ  ـالاب  هقبط  یمر  حیحـص و  نییاـپ  هقبط  تمـسق  یمر  دوـش : هتفگ  هـک  هدوـبن  یلعف  حطـس  رب  هرمج  مـه  مالـسلا 

575 ص : جح 25 ، تسناد .» یفاک  ار  الاب  هقبط  زا  یمر  تفریذپ و  ارم  لالدتسا  عجرم ، نآ  : » تفگیم

لاله تیؤر  جح و  . 2

هراشا

، مـهم لـئاسم  زا  هعیــش  جاّـجح  يارب  ریخا ، هدـس  دــنچ  رد  نآ ، توـبث  رد  یّنــس  هعیــش و  فـالتخا  هّـکم و  رد  هـجحيذ  لـاله  تـیؤر 
هجیتن رد  و  هّکم ، رد  ّتنس  لها  ِیـضاق  دزن  لاله  توبث  هب  دامتعا  مدع  تسا . هدوب  یکاندرد  خلت و  بئاصم  اب  هارمه  هاگ  زاستشونرس و 

ای ملع  دنچ  ره  ّتنس ، لها  ِیضاق  مکح  نتسنادن  تجح  ِسفن  . 1 تسا : رتشیب  ای  ریز  لماوع  زا  یکی  لولعم  نایعیـش ، دزن  نآ  ندشن  تباث 
هب روشک  ره  مدرم  دامتعا  و  «، 1  » ناتسبرع اب  ناریا  لثم  نیشن ، هعیش  ياهروشک  قفا  فالتخا  . 2 دشاب . هتشادن  دوجو  نآ  فالخرب  ینامگ 
ره مدرم  تیانع  اههناسر و  هلیسو  هب  فلتخم  ياهروشک  رد  لاله  توبث  نالعا  . 3 قفا . فالتخا  هب  هجوت  نودب  دوخ ، روشک  قفا  میوقت و 
قبط هّکم  رد  ماـیا  هبـساحم  و  هّکم ، هب  تمیزع  سپـس  أدـبم و  روشک  رد  هجحيذ  لـاله  تیؤر  . 4 دوخ . روشک  رد  نآ  توـبث  هب  روـشک 

فالتخا فلا ) میزادرپیم : عوضوم  نیا  فلتخم  بناوج  زا  ثحب  هب  ناونع ، راهچ  لیذ  اجنیا  رد  ام   576 ص : جح 25 ، أدبم . هطقن  ِتیؤر 
و  ) یهقف عبانم  رد  هجحيذ  لاله  توبث  رد  فالتخا  ج ) لکشم . نیا  عفر  يارب  اهشالت  اهلح و  هار  ب ) هّکم . رد  هجحيذ  لاله  توبث  رد 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  گرزب  تمدخ  هقف و  بتک  رد  هلأسم  یخیرات  ریس  نایب  لاوقا و  شرازگ  لامجا و  وحن  هب  عوضوم  نیا  یهقف  ثحب 
. هّکم رد  هجحيذ  لاله  تیؤر  مالعا  توبث و  یگنوگچ  د ) جح .) هب  تهج  نیا  زا 

هّکم رد  هجح  يذ  لاله  توبث  رد  فالتخا  فلا )

هعمج زور  اب  هفرع  زور  هک  ییاهلاس  رد  ینعی  تسا ؛ هتـشاد  دوجو  عقاو ، فالخرب  لـاله  توبث  مـالعا  يارب  هزیگنا  اـهلاس ، زا  ياهراـپ  رد 
. دندربیم يرتشیب  يدام  عفن  هّکم  ياسؤر  هجیتن  رد  دندیمانیم و  ربکا  جح  ار  لاس  نآ  جح  نایّنـس  هک  هدـشیم  نابرق  دـیع  هبنـش  یکی و 

بناج زا  تخاس ، ربکا  جح  اهنآ  حالطصا  هب  ار  جح  هدرک ، بلطم  نیا  تابثا  اهنآ  یضاق  هک  یلاس  ره  دنیوگ  تسا : هتشون  هنطلسلا  ماسح 
جح هکنیا   ] هدـش رکذ  ثیداحا  بتک  رد  هچنآ  یلو  دـنامب . رارقرب  یقاب و  وا  لسن  رد  هک  دـش  اـطع  وا  هب  یّلک  هفیظو  یناـمثع  هّیلع  تلود 

روطهب دیع  زور  رگا  روظنم ، نیا  نیمأت  يارب  « 1 . » دناهدش لیان  زئاف و  ادخ  هناخ  ترایز  هب  ود  ره  نیکرشم  نیملـسم و  هک  دوب  یلاس  ربکا 
هب دـیع  دوش و  زاغآ  رتدوز  زور  کی  هام  هک  دـندرکیم  يزیر  همانرب  يروط  لاله  تیؤر  رد  لبق  زا  دـشیم ، هبنـشکی  اب  فداصم  یعیبط 

لصف رد  زا 1152 ) دعب  م   ) یناشاک يوضر  ّیحلادبع  دوش . ربکا  جـح  لاس ، نآ  جـح  هدـش و  یکی  هفرع  هعمج و  زور  ًاعبط  دـتفیب و  هبنش 
ناضمر هام  ياهبش  زا  یبش  مدمآ و  ناهفصا  هب  متـشاد . جح  دصق  لاس 1099  رد  نم   577 ص : جح 25 ، دیوگ : « 2  » هعیشلا ۀقیدح  متفه 
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: تفگ يرآ . متفگ : يراد ؟ جح  دصق  لاسما  دیسرپ : نم  زا  تشاد . روضح  نآ  رد  یناوریش  ازریم  یلوم  لضاف  ملاع  هک  مدوب  یسلجم  رد 
زا یهورگ  تسا ، هداتفا  هتفه  زور  نیلوا  هب  نابرق  دـیع  میوقت ، رد  اریز  دـیآ ؛ دوجو  هب  ربکا  جـح  لکـشم  لاس  نیا  رد  هک  تسا  نآ  مسرت 

. متسه امـش  يوگاعد  تفگ : مزادنیب . ریخأت  هب  مناوتیمن  متفگ : مدرک . فرـصنم  ار  اهنآ  هک  دنتـشاد  جح  دصق  نم  ناکیدزن  نادرگاش و 
یعـضو نینچ  رگا  تفگ : لفحم  نآ  رد  ازریم  یلوم  دماین . شیپ  لاله  تیؤر  رد  یفالتخا  اما  دش ، ربکا  جح  لاس  نآ  متفر و  جـح  هب  نم 

لُِحم ناوتیم  ینابرق  اب  هک  تسا  هدرک  مکح  یـسلجم  همالع  تفگ : یـصخش  دـش . جراـخ  مارحا  زا  هدرفم  هرمع  اـب  ناوتیم  دـمآ ، شیپ 
ياملع هک  مدینـش  نم  دـش . تکاـس  داتـسا  نآ  زا  سپ  اریز ...  تسا ؛ تسرد  اوتف  نیا  متفگ : تساـطخ . اوتف  نیا  تفگ : ازریم  یلوم  دـش .

عنام دوخ  لزانم  هب  دورو  زا  دندوب ] هتشگزاب  نطو  هب  دندوب و  هدشن  لُِحم  هدرفم  هرمع  ای  ینابرق ، اب  هک   ] ار نایجاح  زاریش  مق و  ناهفـصا ،
لاس جح  رد  ات  دـننیزگ  ینکـس  اهطابر  دـجاسم و  رد  ات  دنتـساوخیم  نانآ  زا  املع  دـنوش . ییوشانز  روما  مارح و  بکترم  ادابم  ات  دـندش 

ًالوـمعم نایعیــش  دــیع ، هـفرع و  زور  لـاله و  توـبث  رد  فــالتخا  تروـص  رد  نوـچ  يراــب ، « 1 . » دـنوش لُِـحم  دـننک و  تکرـش  دـعب ،
يدراوم هب  نونکا  تسا . هدمآیم  شیپ  نانآ  يارب  میظع  هاگ  یتالکشم  دننک  فوقو  دوخ  صیخشت  قبط  یعرش  تقو  رد  دناهتسناوتیمن 

هدمآ و شیپ  لکـشم  نیا  ناوارف  ام ، رمع  لوط  رد  دـسیونیم : هتفگـشیپ  باتک  رد  يوضر  ّیحلادـبع  . 1 منکیم : هراشا  فـالتخا  نیا  زا 
هب هک  دوشیم  زاغآ  اجنیا  زا  يراوشد  دنکیم و  لاله  تیؤر  توبث  هب  مکح  یبرغم ، یجاح  کی  تداهش  اب  هّکم ، یـضاق  هک  تسا  هدش 

لاله تیؤر  هب  سک  چـیه  هک  دوب  دـهاش  تفر و  جـح  هب  یلـضاف  دّیـس  راب  کی  دـنک . فوقو  تافرع  رد  عقوم  هب  دـنهدیمن  هزاجا  هعیش 
ص: جح 25 ، تشگزاب . شرهش  هب  جح  ندرازگ  زا  سپ  دنام و  رواجم  هّکم  رد  هدنیآ  لاس  ات  دوب  هدش  مرحم  نوچ  تسا ، هدادن  تداهش 

مکح شلتق  هب  دـندش و  هاگآ  وا  راک  زا  هّکم  ياـسؤر  درکن . يوریپ  نایّنـس  زا  دـش ، هبتـشم  رما  نوچ  تفر و  جـح  هب  ینیوزق  لـضاف   578
دروآرد و رگید  ياهفاـیق  هب  ار  دوخ  دـعب  لاـس  اـت  دـنام  هّکم  فارطا  رد  نآ  زا  سپ  دـش . جراـخ  هّکم  زا  ناـهنپ و  يروـنت  رد  وا  دـندرک .
هب یلضاف  ملاع  نامز  نیمه  «. ... 1  » دنتـشک ار  وا  درکن ، يوریپ  نانآ  زا  یناشاک   ] نیدباعلانیز یلوم  مان  هب  مه  يرگید  لضاف  درازگجح .
زا تشگزاب . تفر و  جـح  هب  لاس  نیمه  رد  تسا ، لضاف  یهیقف  هک  یناسارخ  رقابدـمحم  دـنزرف  تفگ : دوب  ناشاک  رد  هللالضف  هاـش  ماـن 

- هللالضف هاش  نم - هب  مدرک . لاؤس  جح  تیفیک  زا  متشون و  وا  هب  ياهمان  نم  تسا . هتسنادیم  حیحص  ار  جح  هک  دیآیم  رب  وا  رفس  رهاظ 
، مداد ماجنا  شیپ  اهلاس  ار  مبجاو  جح  نم  دوبن . بجاو  جح  نم  جح  تشون : دیتشگرب ؟ امـش  ارچ  متـشون : ودـب  تسا . لطاب  جـح  تشون :
ار جح  لیبق  نیا  يداه  یلوم  مان  هب  ناشاک  ياملع  زا  یکی  متشگزاب ... . مدرک و  لُِحم  ار  دوخ  هدرفم  هرمع  اب  نم  دوب . بحتـسم  جح  نیا 
اب هّکم  رد  ینغلادـبع  ریم  مان  هب  یلـضاف  دیـس  داتفا : قافتا  هثداح  نیمه  مه  رگید  راب  کـی  تسنادیم . يزجم  مالـسالاۀجح  زا  حـیحص و 

لاس يارب  مدرم  ور  نیا  زا  دنروآ . اجهب  عقوم  هب  ار  دوخ  جح  دندوب  هتـسناوتن  دـندادیم  ماجنا  یباین  جـح  هک  یبارعا  دوب . نکاس  یتعامج 
رد ازریم  یلو  دمحم  تسا . هدـمآ  شیپ  یفالتخا  نینچ  زین  لاس 1260  رد  . 2 «. 2  » دنتـسناد مرُحم  ار  اهنآ  اریز  دندادن ؛ تباین  نانآ  هب  دعب 

هبنـشراهچ زا  هام  هک  دش  تباث  يودب  برع  ود  تداهـش  هب  ماش  ياشاپ  شیپ  هکنیا  تهج  هب  دـسیونیم : هراب  نیا  رد  دوخ ، جـح  همانرفس 
بش انم و  هب  میدمآ  سرت  زا  مه  ام  دننادیم ؛ هعمج  ار  هفرع  هک  فیرـش  یـضاق و  فالخ  هب  تسا ، مهن  هبنـش  جنپ  هک  درک  مکح  تسا و 

579 ص : جح 25 ، هک  درک  صّخرم  هک  میدرک  هدعو  فیرش  هب  يزاغ  دصناپ  رایـسب ، ِیگدنود  یعـس و  زا  دعب  میدرک . زامن  اجنآ  رد  ار 
دامتعا . 3 «. 1  » دـنداد مدرم  تمحز  رازه  هب  يزاـغ  دـصناپ  میدـنام . هتـشاذگ  تیعمج  میناـمب . تاـفرع  رد  ار  هـعمج  زور  هـعمج و  بـش 

رد هک  لاس  نامه  ناـضمر  هاـم  رخآ  رد  هدرک و  تکرح  جـح  هب  فرـشت  يارب  دادـغب  زا  ياهدـع  اـب  هارمه  نابعش 1263  هام  رد  هنطلـسلا 
رد هللاتیب  ّجاح  تارـضح  دوب . ناضمر  هام  متـشه  تسیب و  هعمج ، زور  تسا : هدـش  زاغآ  لاله  توبث  رد  فـالتخا  هدوب ، هیروس  صمح 
دیع هدش ...  تباث  ماش  یتفم  يارب  دش ...  رطف  دیع  دنتفگ : دش ...  دنلب  پوت  يادص  رهظ  هب  بیرق  هعفد  کی  دنتـشاد . فقوت  صمح  رهش 
رون رپ  مشچ  رایسب  ياهمدآ  تارـضح ...  دیع  زا  زور  ود  زا  دعب  هبنـشکی ، بش  دشن . ادیپ  هام  ًادبا  هبنـش  بش  ناشن ، نآ  هب  ناشن  دناهدرک .

تافرع و رد  فوقو  لاله ، توبث  رد  دوخ  صیخشت  هب  هعیش ، ِجاّجح  هک  دیآیم  رب  يو  ِيدعب  نانخس  زا  «. 2  » دش تیؤر  لاله  لکش  ار ،
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 ... دیاب متشه  حبص  دنتسه ...  هّکم  رد  تغارف  یمارآ و  تیاهن  اب  هجحيذ ، متـشه  هعیـش   ] ّجاح تارـضح  دناهداد : ماجنا  ار  کسانم  ریاس 
هبتشم یّنس  هعیش و  رب  هجحيذ  لاله  تیؤر  مه  رگا  دنتفر ، هّکم  هب  اهیّنـس  بش ، نآ  يادرف  دنـشوپب ....  مارحا  سابل  لّوا ، عضو  هب  هرابود 

زا دشیم ، نیا  زا  ریغ  رگا  اریز  دوب ؛ هللا » بناج  ْنِم  ، » دـنتخادنا شیپ  زور  کی  ار  جـح  لمع  اهنآ  فئاط ، یتفم  ياوتف  هب  کلذعم  دوبن و 
، راونألا تاقبع  بحاص  نانمشد ، رس  رب  قح  هتخآ  ریشمش  يدنه ، نیسح  دماح  ریم  هماّلع  . 4 «. 3  » تشذگیم دب  هعیش  هب  تیعمج ، ترثک 

دوخ ِیبرع  همانرفس  رد  لاس ، نآ  هجح  يذ  لاله  توبث  رد  یّنس  هعیـش و  فالتخا  هرابرد  يو  تسا . هدش  فرـشم  جح  هب  لاس 1282  هب 
زور حبـص  میدـید ...  ار  هجحيذ  هاـم  لـاله  هک  میدوب  قـیرط  ّیط  لاـح  رد  برغم ، ماـگنه  هب  هدـعقيذ  هبنـشود 29  زور  دـسیونیم ... :

هنافـسأتم تسا . فالتخا  زور  کـی  ّتنـس  لـها  اـم و  نیب   580 ص : جـح 25 ، میدیـسر . هفرـشم  هّکم  هب  هجحيذ 1282  موس  هبنـشجنپ 
نکمم ام  يارب  اذل  دندش ؛ جراخ  هّکم  زا  دـندرک و  مالعا  متـشه  ار  هجحيذ  متفه  زور  هّماع  اریز  میوش ؛ مرحم  هیورت  زور  رد  میناوتیمن 
یناریا نایجاح  زا  یضعب  میدیـسر ؛ انم  هب  بش  لیاوا  میدومن . چوک  انم  فرط  هب  هدش  مرحم  اشع  زامن  زا  سپ  مه  ام  مینامب ، هّکم  رد  دشن 

هجحيذ متـشه  هبنـش  هس  میدیـسر ....  تافرع  هب  باتفآ  عولط  زا  شیپ  میداد . همادا  دوخ  هار  هب  ام  دندنام و  انم  رد  دندوب  هارمه  ام  اب  هک 
يدنه یناریا و  جاّجح  نکیل  دنتسنادیم ،] مهن  زور  ار  هبنش  هس  اریز   ] دندرک كرت  ار  تافرع  تنس  لها  زورما  ِتاظحل  نیرخآ  رد  تسا ،

سپ میدنام و  اجنآ  رد  باتفآ  بورغ  ات  میدرک و  تافرع  رد  فوقو  ّتین  هبنشراهچ  رهظ  دندنام . تافرع  رد  هیماما  بهذم  ناوریپ  مامت  و 
فرص زا  سپ  میدومن ...  تکرح  هبقع  هرمج  یمر  يارب  سپس  میدیسر ...  انم  هب  هبنش  جنپ  میدش ...  مارحلارعشم  یهار  باتفآ  بورغ  زا 

تیعقوم دوب و  ملع  لها  دوخ  نوچ  دش و  فرـشم  جح  هب  لاس 1292  رد  ازریم  داهرف  . 5 « 1 . » میدش جراخ  مارحا  زا  هدیشارت  ار  رس  راهان 
زور متـسه و  ملع  لها  زا  نم  تفگ : جح  ریما  اشاپ  دیعـس  هب  دوش ، فالتخا  تسا  نکمم  درک  ساسحا  هک  ینامز  تشاد ، زین  یگدازهاش 

دوخ و ملع  نم  دنام . مهاوخ  تافرع  رد  ار  هعمج  زور  نم  دیهدب . رکسع  دیاب  دیـشاب  هتـشاد  فالتخا  امـش  رگا  منادیم ، هّرغ  ار  هبنـشجنپ 
نم زا  دـندشیم ، رفن  رازه  جـنپ  ًاـبیرقت  هک  اـهمجع  تیـالو و  ره  زا  هعیـش  لـها  منکیمن . عباـت  لوبمالـسا  هماـنلاس  میوقت  هب  ار  دوخ  نید 
هّکم رهـش  زا  یـسک  دندرک و  ارم  تعباتم  یگمه  دنورب . دنتـسین  نوذأم  مه  مجع  لها  تفر و  مهاوخن  زورما  نم  متفگ : دندرک . مالعتـسا 

ار هعمج  زور  هک  ازریم  داهرف  و  دـنتفر ، انم  هب  هبنـشراهچ - زور  رتدوز - زور  کی  رـصم  یماـش و  لـمحم  یلو  «. 2  » درکن تکرح  همظعم 
هعمج بش  تسا : هدـش  شرازگ  تسویپ . عوـقو  هب  زین  لاس 1297  رد  فـالتخا  نیا  . 6 581 ص : جح 25 ، «. 3  » تفرن تسنادیم  هـفرع 
ببس رما  نیا  «. 1  » انم هب  دنتفر  دندیچوک ، هللادمحب  همه  تسا ، هفرع  بشما  هک  هتفای  ترهش  نّنست  لها  تارضح  نایم  رد  هجحيذ  متشه 
ماسح «. 2 « » دندیـسوب ار  رجح  لد  ماـک  هب   » دـندنارذگ و مارحلادجـسم  رد  یتوـلخ  هب  ار  بش  نآ  نوـچ  دـش ، یناریا  نارئاز  یلاحـشوخ 
دندمآ اشاپ  یلاو  اب  بلطملادبع  فیرش  نیمرحلا  خیش  بانج  مجنپ ...  هبنـش  هس  دسیونیم : لاس  نامه  رد  تبـسانم  نیمه  هب  زین  هنطلـسلا 

رد دش  مولعم  فیرش  بانج  ياهباوج  زا  میدروآ ...  نایم  هب  نخـس  هام  هّرغ  لاله و  تیؤر  صوصخ  رد  میدش و  لوغـشم  تبحـص  هب  ... 
مشش هبنـشراهچ  میتشاذگن ....  یعقو  نادنچ  میدید ، نینچ  ار  وا  لاح  نوچ  مه  ام  دنرادن . جاجل  زج  یجاجتحا  هبنـش  جنپ  زور  ندوب  هّرغ 
بانج رب  میتشاد . تبحـص  ناشیا  اـب  زین  هاـم  هّرغ  لـاله و  تیؤر  باـب  رد  متفر ...  یتشر ...  دـهتجم  هللا  بیبح  ازریم  یجاـح  ندـید  هب  ... 
هدمآ لبج  رحب و  هار  زا  هک  زین  يرـصم  یماش و  یناریا و  جاجح  یتح  هدش ، هدید  لاله  هبنـشراهچ  رد  هک  دوب  هدشن  تباث  زین  هیلا  ّيزعم 
باب رد  مه  وا  زا  دمآ ...  ندید  هب  زین  لبج  جاح  ریما  نمحرلادبع ، متفه ...  هبنـش  جنپ  دـندوب . هدـیدن  ار  لاله  هبنـشراهچ  زور  رد  دـندوب 

هب زورما  نوچ  دشن ؛ هدید  لاله  هتـشذگ  هبنـشراهچ  زور  رد  میدرک  لالهتـسا  هار  نیب  رد  ردق  ره  داد : باوج  میدرک . لاؤس  لاله  تیؤر 
متفه زور  عّیـشت  لها  باسح  هب  و  دنیامن ، تکرح  تافرع  ینم و  بناج  هب  زورما  دیاب  تسا و  هیورت  زور  هام و  متـشه  زور  اهیّنـس  باسح 

دراپـسب یناریا  نارادهلمح  هب  مدرک  نغدق  جّرخم  دّمحم  یجاح  هب  اذـهل  دـنیامن ، تکرح  هکم  رهـش  زا  ادرف  تسیاب  هیورت و  زور  هن  تسا 
هب لوسنوق  ناخ  دـمحم  دـندشن . جراخ  هدومن ، ار  اـم  تعباـتم  زین  عّیـشت  لـها  رثکا  دنـشاب ....  تکرح  ّدعتـسم  ادرف  هدرکن ، تکرح  زورما 

میدنام رهش  رد  هدرکن  ار  طایتحا  نیا  هظحالم  دش ...  دهاوخ  عقاو  دسافم  یـضعب  هک  تشاد  تفلاخم  نیا  زا  یطایتحا  ناراد  هلمح  فرح 
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ینم تافرع و  مزاع  هتـشذگ  زور  زا  تعاـس  راـهچ  تسا ...  هکم  زا  جورخ   582 ص : جـح 25 ، زور  هیورت و  زور  نوچ  متـشه  هعمج  ... 
يودرا هلمجلاب  میدش ...  تافرع  دراو  هدنام  بورغ  هب  تعاس  هس  دندرک ...  تکرح  زورما  دندوب  رهـش  رد  هک  مه  ياهعیـش  مامت  میدـش .

اهیّنـس يودرا  زونه  نوچ  و  راسی ...  تمـس  رد  اههعیـش  مامت  اب  ام  يودرا  دوب و  نیمی  تمـس  رد  هّکم  فیرـش  بانج  اب  يرـصم  یماـش و 
اب بورغ  کیدزن  اشاپ ، یلاو  فیرش و  بانج  اب  يرـصم  یماش و  لمحم  دوب . تیعمج  زا  ّولمم  تافرع ...  يارحـص  دندوب  هدرکن  تکرح 
هب زامن  دـهتجم  هللا  بیبح  ازریم  یجاح  بانج  اب  ار  بش  میدـنام و  تافرع  رد  هدومن  فّقوت  هعیـش  جاّـجح  اـب  اـم  دـنتفر و  لعـشم  پوت و 

دنلب نامسآ  هب  اعد  هلان و  هیرگ و  يادص  دش ، هدناوخ  اههضور  اههمیخ  رد  زامن  زا  دعبو  دش  هتسب  دایز  فوفص  هتشگ ، لوغـشم  تعامج 
هب یکی  دتفیب . هعمج  هب  تافرع  هک  دنراد  رارصا  اهیّنس  تسا : هتشون  یناهارف  نیسح  دمحم  ازریم  لاس 1302  جح  هرابرد  . 7 « 1 . » تشگ

هفیظو هوـالع  تلود ، زا  مه  تاـضق  دـتفیب ، هعمج  هب  تاـفرع  رگا  هکنآ  تهج  هب  یکی  دـننک و  ربکا  جـح  تفاـیرد  هک  تسا  نآ  هطـساو 
، دندوب ناریا  تلود  ّتیعر  رتشیب  دندشیم و  رازه  شش  بیرق  هک  اههعیش  دوشیم ...  رتشیب  اهزاین  اهرذن و  ربکا  جح  تباب  زا  مه  دنراد و 

توبث زور  کی  دتفیب ، قافتا  ربکا  جح  هکنیا  يارب  زین  لاس 1305  رد  . 8 «. 2  » دندرک هفرع  ار  هبنش  زور  دوب ، هدیدن  ار  هام  سکچیه  نوچ 
دوبن تیعبت  زج  ياهراچ  تسا . متـشه  زور  زورما  هک  دناهداد  مکح  یـضاق  دسیونیم : يزاریـش  ردصلا  بیان  دـندرک . مالعا  رتدوز  ار  هام 

، ماگنه بش  دـنتفر و  تافرع  هب  حبـص  ادرف  دـندرک . تکرح  انم  تمـس  هب  همه  متفه ، زور  ینعی  هیورت ؛ زا  لبق  زور  کی  ور ، نیا  زا  «. 3»
دنتشاد ایحا  ار  بش  نآ  راّرک  ردیح  نایعیش  رازه  یس  برق  هب  دنتفریم : رعـشم  تمـس  هب  تافرع  زا  یّنـس  رازه  هاجنپ  دصکی و  هک  ینامز 

شیپ رظن  فالتخا  هک  يدراوم  رد  دهدیم  حیضوت  ردصلا  بیان  « 1 ! » یبش هدنخرف  هچ  583 و  ص : جح 25 ، دوب  يرحس  كرابم  هچ  ... 
یلکـشم رگا  ات  تشاذگیم  نایعیـش  دزن  ار  دوخ  مامعا  ینب  زا  رفن  ود  هّکم  فیرـش  دندنامیم  تافرع  رد  ار  دـعب  زور  نایعیـش  دـمآیم و 

، تشاد عافترا  مه  یلیخ  دـش ، لاله  تیؤر  هار  ضرع  رد  بشید  دـیوگ : لاس 1306  جـح  هرابرد  کلملا  ریهظ  . 9 دـننک . لح  داد  يور 
الاب فالتخا  ورنیازا ، دـندوب . هدرک  مالعا  هاـم  لّوا  بش  ار  نآ  زا  لـبق  بش  نایّنـس  هکنآ  زا  لـفاغ  «. 2  » دش فالتخا  نیا  عفر  هَّللدـمحلا 

: دـیوگ کلملاریهظ  تشاد . همادا  جـح  لامعا  نایاپ  ات  ریخأت  نیا  دـندرک و  فوقو  تافرع  رد  نایّنـس  زا  سپ  زور  کی  نایعیـش  تفرگ و 
رایغا زا  یلاخ  ام  هللا  ءاش  نا  دنورب و  تافرع   ] هب رصع  زورما  دنراد  لایخ  اذهل  دندرک . مهن  تعامج  لها  تسا ، متشه  هبنـش  هس  هک  زورما 

هب ار  لـاله  مارحلا ، ۀـجحيذ  هّرغ  هعمج  بـش  تـسا : هتـشون  لاس 1315  جـح  هراـبرد  ینورزاـک  میهاربا  یلوم  . 10 «. 3  » میـشاب هدوسآ 
زور ود  نیقیرف  فالتخا  هطساو  هب  دش ...  نیقیرف  نایم  فالتخا  ببس  عافترا  نیمه  دوب و  عفترم  یلیخ  میدومن ، تیؤر  تنمیم  یکرابم و 

.11 «. 4  » میدرک دـصق  باتفآ  بورغ  ات  دوب ، فالخ  لـها  مهد  زور  هک  مهن ، هبنـشکی  رهظ  زا  ار  فوقو  تین  میدرک و  فقوت  تاـفرع  رد 
ریفـس ثوغ ، هزمح  اب  شیوگتفگ  نمـض  هنیمز ، نیا  رد  هدـش و  فرـشم  جـح  هب  لاس 1350  رد  هللا  همحر  يراـصنا  جارـس  جاـح  موحرم 

تبـسانم هب  هنیدم  هّکم و  نایم  یبش  مدوب . هّکم  مزاع  لاس 1350  رد  مدوخ  نم  تسا ... : هتـشاد  راهظا  لاس 1367 ، هب  ناریا ، رد  ناتسبرع 
دندومن و لالهتسا  هدش و  هدایپ  اهلیبموتا  زا  جاّجح  یمامت  نابایب  نایم  ْندوب ، مارحلا  ۀجحلايذ  هام  لّوا  بش  لامتحا   584 ص : جح 25 ،

نم ِدوخ  يولهپ  تشادن  مه  مشچ  کی  هک  رادهلمح  رفن  کی  هک  دوب  نآ  دش ، بناج  نیا  ینامگدب  هیام  هک  يزیچ  دـیدن . ار  هام  يدـحا 
تداهش يور  دوب و  رادهلمح  نیمه  دوهش  زا  یکی  میدیسر  هّکم  هب  نوچ  تسین و  ادیپ  هام  هک  تفگ  هجیتن  رد  دومن و  لالهتسا  هداتسیا و 

زا ياهدـع  اب  1322 ش  ق / لاـس 1362  رد  هللا  همحر  يزاـجح  هللالـضف  دیـس  موحرم  . 12 «. 1  » دوشیم هداد  اوـتف  يدوهـش  نینچ  کـی 
هعیـش نایم  هجحيذ  لاله  توبث  رد  زین  لاس  نیا  رد  هیزاجحلا ،» ۀلحرلا  : » شاهمانرفـس رد  ناشیا  شرازگ  هب  انب  دندش . جح  مزاع  اضرهش 

هک دیآیم  رب  اهشرازگ  یخرب  زا  داتفا . قافتا  هللا  همحر  يدزی  بلاطوبا  ازریم  عیجف  لتق  هعقاو  لاس  نامه  رد  و  دش ، فالتخا  تنس  لها  و 
هب ای  هجحيذ  مجنپ  دسیونیم : هنیمز  نیا  رد  يزاجح  موحرم  تسا . هدوب  رثؤم  بلاطوبا  ازریم  ندـناسر  تداهـش  هب  رد  روکذـم  فالتخا 

، هدرک چوک  رعـشم  زا  حابـصلا  یلع  میدش ... ، انم  مزاع  دوب ، هماع  دزن  رد  متـشه  هک  هجحيذ ، متفه  دوب ...  هعمج  زور  مشـش ، هماع  لوق 
. تسا مهن  زورما  هک  میراد  نیقی  ام  یلو  دنروآیم  اج  هب  دیع  کسانم  دندز ، ار  دیع  پوت  دننادیم . دیع  ًامسر  هماع  ار  زورما  انم . میدمآ 
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ینیشام هب  هار  نیب  رد  تافرع ، يوس  هب  میدرک  تکرح  هاگنآ  میدنام ، رهظ  زا  دعب  ات  دننک . عنم  هک  میراد  فوخ  یلو  میورب  میهاوخیم 
هزوح دوشیم . هدهاشم  يدایز  تیعمج  دیآیم . رظن  هب  ییاهرداچ  رود  زا  میدش . تافرع  دراو  هک  دیشکن  یلوط  میدش ، راوس  هدروخرب ،
زورما دوشیم  مولعم  دوشیم . هدهاشم  تافرع  رد  زورما  یشوخ  لاح  اًلصا  دنتسه ، تبانا  هبوت و  ترایز و  توالت و  اعد و  لوغشم  هزوح 

یلاح بالقنا  اما  میدوب  ارحـص  نیا  رد  مه  زورید  رخآ  هداد ! تسد  مدرم  هب  یعّرـضت  يراز و  بالقنا و  هجوت و  لاـح  بجع  تسا . هفرع 
بناج هب  دنربیم و  دنتخادنا و  اههرایـس  رد  هتفرگ ، فنع  هب  ار  مدرم  هدش ، تافرع  دراو  یطرـش  ياهدع  بورغ  یلاوح  میدیدن . دوخ  رد 

شرافـس اقفر  هب  دـننکیم . رارف  وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  ناشیرپ  برطـضم و  همه  مدرم  داد . خر  یبیرغ  يوهایه  قیقحت . يارب  همکحم  انم و 
اوه نیب  نیا  رد  دینک .  585 ص : جح 25 ، رارف  راسی  هب  نیمی  زا  اما  دیوشن ، جراخ  تافرع  دودح  زا  بورغ  زا  شیپ  دیـشاب  تفتلم  مدرک :
راثآ دش و  نما  تافرع  دنتفر . دندش و  اههرایـس  راوس  هتفرگ  ار  ياهدع  اهیطرـش  تفرگ . ندیراب  تدش  هب  ناراب  دش و  ربا  هدـش ، بلقنم 
ياپ رـس و  مه  ام  دـیآیم و  مه  ناراب  تسا . درـس  یمک  اوه  میدـش . جراخ  تافرع  دودـح  زا  هتفگ  ار  برغم  ناذا  دـیدرگ . رهاـظ  برغم 

ور میتساخرب ، رحـس  هدرب ، رـس  هب  رداچ  رد  ار  بش  میدش . انم  دراو  میدمآ و  قوش  اب  یلو  سب ، میراد و  ربرد  مارحا  هماج  ود  طقف  هنهرب 
انم هـب  حبـص  هدرک ، كرد  ار  يراـیتخا  فوـقو  رعـشم ، رد  میدـش ! در  مـیداد و  هوـشر  میدـش ، یطرـش  راـچد  هار  رد  هدروآ و  رعـشم  هـب 

، انم زا  تعجارم  زا  سپ  دـندرک . یهارمه  ام  اب  مه  هماع  زا  یـضعب  طایتحا  نیا  رد  میدروآ و  اجهب  ار  دـیع  مسارم  کـسانم و  میتشگزاـب .
دـش هدینـش  یتح  دننکیم . متـش  دنیوگیم ، دب  هکلب  دننکیم  هاگن  اهمجع  هب  ینمـشد  توادع و  هدـید  هب  اهبرع  هدـش ، نوگرگد  عاضوا 

زا يرـصم  ریغ  يرـصم و  رفن  دنچ  مارحلادجـسم  رد  هک  مدید  دوخ  مشچ  هب  هدـنراگن  دـننکیمن ! هلماعم  اهمجع  اب  هّکم  هبـسک  زا  یـضعب 
كازج : » دنتفگیم دندرکیم و  بیغرت  عیجشت و  راک  نیا  رب  ار  نانآ  رگید ، یضعب  دندزیم و  هتفرگ  ار  یناریا  رفن  کی  یطرش  بارعا و 

ار دجسم  تمرح  اهمجع  تفگ : تسیچ ؟ راتفگ  رد  متش  ّبس و  نیا  ببـس  راک و  نیا  تلع  مدیـسرپ  یکی  زا  ًاریخ »! هللا  كازج  ًاریخ ، هللا 
ار یلمع  نینچ  ناملسم  هللا ! ذاعم  متفگ : تسا ! هدرک  سجن  ار  مارحلادجسم  زورید  یمجع  رفن  کی  هک  رتالاب  نیا  زا  رگید  دنتشادن ، هاگن 

رازه هد   ) فازگ جراخم  دـیدش و  تامدـص  نآ  اب  رود  هار  زا  یناریا  ناملـسم  رفن  کی  هک  دـنکیم  رواـب  لـقع  مادـک  دوشیمن . بکترم 
هدراهچ ای  هجحيذ ، هدزیـس  میظع .)! ناتهب  اذه  کناحبـس  ( !؟ دنک سجن  ار  مارحلادجـسم  دیایب و  هّکم  هب  ناموت ) رازه  جـنپ  اًلقا  ای  ناموت 
تراشب رگیدـکی  هب  دـننکیم . يداش  اـهبرع  مدرک ؛ هدـهاشم  مدرم  رد  یبـالقنا  میدوب ، مارحلادجـسم  رد  رهظ  زا  دـعب  هماـع ، لوق  هب  نآ ،

!« َحبُْذی یمجع  ّلک  : » دـنیوگیم دـنراذگیم و  ولگ  رب  تسد  دـنروخیم ، رب  اهیناریا  هب  یتقو  یمجعلا »! ِلُتق  یمجعلا ، ِلُتق  : » هک دـنهدیم 
لاسما تسا ... : هدمآ  1322 ش ، / 9 رد 30 /  164 ح / هرمن 77 / هب  ناریا ، ترافـس  شرازگ  رد  هنیمز  نیا  رد   586 ص : جح 25 ، « 1 .... »
یناریا جاّجح  زا  رفن  کی  لتق  هب  یهتنم  هک  هداد  خر  اجنآ  رد  يرایـسب  راوگان  تاقافتا  هدـش ، جاّجح  بیـصن  هک  اهیتخبدـب  نیا  رب  هوـالع 
نونکات یجاّجح  هدادـن و  يربخ  ترافـس  نیا  هب  باـب  نیا  رد  تسا ، ناریا  عاـبتا  عفاـنم  ظـفاح  هک  رـصم  ترافـس  نوچ  تسا و  هدـیدرگ 

دندوب هدش  فرشم  جح  هب  رصم  هار  زا  هک  یمظاک  رقاب  دیس  ياقآ  بانج  هکنیا  ات  دوب . عالطا  یب  عوضوم  نیا  زا  ترافس  دندوب ، هدیـسرن 
ناشیا تاراهظا  هصالخ  هک  دنداد  ار  تاقافتا  نیا  حرـش  دندومرف و  تعجارم  جاّجح  یتشک  نیلوا  اب  هامرذآ 1322 ) هبنش 29  هس   ) زورید

دـش هدینـش  دوبن ، دایز  دـندوب  هدیـسر  زاجح  هب  هک  یجاجح  هدـع  زونه  هک  جـح ، مایا  لیاوا  رد  دـسریم : روما  ياـیلوا  یهگآ  هب  ریز  رد 
هب ترفاسم  هزاجا  یهاشنهاش  تلود  نوچ  دنتسه . هار  رد  یناریا  یجاح  رازه  جنپ  دودح  رد  هکنیا  رب  ریاد  تسا  هدیـسر  قارع  زا  یفارگلت 

دیشکن یلوط  دنشاب ...  هدش  جراخ  ناریا  زا  قاچاق  روط  هب  دنشاب  هتسناوت  يدایز  نیا  هب  ياهدع  تفریمن  روصت  دوب ، هدادن  یناریا  جاّجح 
زا دندوب و  هدمآ  قارع  هب  تابتع  ترایز  ناونع  هب  هک  يرگید  هدع  دـناهتفر و  تیوک  هب  یناریا  رفن  رازه  شـش  دودـح  رد  دـش  مولعم  هک 

تـشگزاب زا  راچان  ترفاسم ، هلیـسو  ندوبن  هجیتن  رد  اهنآ  زا  رفن  رازه  ود  دناهدرک و  تکرح  زاجح  تمـس  هب  دناهدومن  جـح  دـصق  اجنآ 
هب عجار  اهلاس ، بلاغ  دـننام  زین  لاسما  هجحيذ ، لاله  تیؤر  فالتخا  هب  رظن  دـندمآ ....  زاجح  هب  اهنآ  رفن  رازه  راهچ  دودـح  رد  هدـش 
دیع ار  هبنش  هس  زور  زاجح  رد  اهنت  دوب و  دیع  هبنشراهچ  زور  رصم  یتح  هیروس و  قارع و  ناتـسناغفا و  ناریا ، رد  هچ ، دوب ؛ فالتخا  دیع 
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لوبق لحم  قباطم  ار  هام  لّوا  يدوعـس  یبرع  روشک  یلاها  دوخ  دـننام  لاله  تیؤر  دوهـش  تداهـش  لحم و  قفا  قباطم  نیریاـس  دـنتفرگ .
بناجنیا اب  دنتـشادن ، لوبق  ار  يدوعـس  ِدوهـش  ِتداهـش  دندوب و  هدـیدن  ار  لاله  نوچ  یقارع  نایعیـش  زا  ياهدـع  نایناریا و  یلو  دـندرک ؛

دندومن تبحـص  قارع  نایعیـش  نایعا  زا  یلبج ، يداهلادـبع  و  قارع ) رابرد  تافیرـشت  سییر   ) طولب رقاب  دیـس  و  یمظاک ) ياـقآ  باـنج  )
ار هبنش  هس  زور  هدوب ، هجحيذ  هبنـشود 9  زور  لحم ، قباطم  هک  تافرع  فوقو  زا  سپ  ینعی  دشاب ؛ فقوم  ود  دنهد  هزاجا  دوش ، یمادقا 

عوضوم نیا  هک  میدومن  راهظا  اهنآ  هب  دـننک . فوقو  تافرع  رد  ًاددـجم  هدوب ، هجحيذ  نایعیش 9  باسح   587 ص : جح 25 ، هب  هک  مه 
هکلب هدادن  ار  فقوم  ددعت  هزاجا  یبرع  تلود  تقو  چـیه  هدوب ، لاله  تیؤر  رد  فالتخا  هک  ییاهلاس  رد  دراد ، مه  هقباس  تسین ، یلمع 

فلاخم ار  رما  نیا  ناگدننک  اضاقت  هکلب  هتـسنادن  زیاج  ًاعرـش  ار  نآ  دـنادیم و  نیملـسم  نیب  قاقـش  فالتخا و  داجیا  بجوم  ار  رما  نیا 
دنراد یعـس  دننادیم  جح  نکر  ار  تافرع  فوقو  زین  اهنآ  دوخ  نوچ  دومن و  دنهاوخ  تازاجم  تخـس  هداد  صیخـشت  نیملـسم  تدـحو 

رد دننکیم و  لاله  تیؤر  رومأم  ار  ینیبزیت  صاخـشا  تشادیم  راهظا  دوعـسلا  نبا  کلم  دوخ  هک  يروطهب  دشاب و  حیحـص  اهنآ  فوقو 
دـسریم و عوضوم  نیا  هب  عجار  فارطا  زا  یتافارگلت  دنتـسه و  لاله  تیؤر  دـصرتم  يدایز  هدـع  نّیعم  زور  رد  دـجن  فلتخم  ياهرهش 

یلیخ نیهوت  دـننام  ار  عرـش  مکاح  ياوتف  لوبق  مدـع  قباوس  نیا  اب  اذـل  دروآیم ؛ لـمع  هب  یفاـک  ِتقد  دوهـش  تداهـش  رد  عرـش  یـضاق 
. دشاب هتشاد  یتارطخ  هعیـش  جاّجح  يارب  تسا  نکمم  تسین  دیفم  هکنیا  رب  هوالع  عوضوم ، نیا  رد  رارـصا  دومن و  دهاوخ  یقلت  يدیدش 

نیا رد  هک  دندوب  هدومرف  مازعا  زاجح  هب  دوخ  فرط  زا  ار  ّربش  میهاربا  دیس  ياقآ  مه  یناهفصا  نسحلاوبا  دیس  ياقآ  ترضح  هناتخبشوخ 
هک دومن  راهظا  مدروآ . نایم  هب  نخس  باب  نیا  رد  هدومن  تاقالم  ار  ناشیا  دیامن . غالبا  نایعیش  هب  ار  هللاۀیآ  ترـضح  رظن  تافالتخا  لیبق 

نکمم فقوم  دّدعت  هک  دوش  مولعم  فالتخا  نیا  هجیتن  رد  رگا  تافالتخا  لیبق  نیا  رد  دناهداد  روتسد  ناشیا  هب  یناهفصا  هللاۀیآ  ترـضح 
دش رارق  دوب ، نیمه  مه  هللاۀیآ  ترضح  رظن  نوچ  دننک و  لمع  لحم  فقوم  قباطم  دیامن ، داجیا  هعیش  جاّجح  يارب  يرطخ  ای  نایز  تسا 

جاّجح هب  ار  عوضوم  نیا  دوخ  هبون  هب  کی  ره  زین  رگید  نایاقآ  بناجنیا و  دـننک . غالبا  جاّـجح  هب  ار  ناـشیا  رما  ربش  میهاربا  دیـس  ياـقآ 
یناریا جاّجح  هجوتم  يرطخ  دهدن و  خر  هعیش  یّنس و  نیب  یفالتخا  هک  دننکن  حرطم  ًادبا  ار  عوضوم  نیا  لاسما  دش  رارق  میدومن و  یلاح 
هزاجا اهنآ  هب  دناهدرک  اضاقت  هتـشون ، دوعـس  نبا  کلم  هب  هضیرع  یـسراف  نابز  هب  نایناریا  زا  ياهدع  هک  میتفای  یهگآ  ًادـعب  یلو  ددرگن .

زا کلم  دـنورب . تافرع  هب  فوقو  يارب  دوب ، نابرق  دـیع  زاجح  باسح  هب  هجحيذ و  ناریا 9  باسح  هب  هک  مه  ار  هبنـشراهچ  زور  دنهد 
تخس  588 ص : جح 25 ، هدومن ، سبح  هتفرگ ، ار  هضیرع  ناگدنسیون  دوب  هداد  روتسد  ینابرهش  سییر  هب  هدش  ّریغتم  تخـس  اضاقت  نیا 

هناـخنامهیم رد  نوچ  بناـجنیا  دوب . هدرک  لـح  یبساـنم  روطهب  ار  عوضوم  نیا  تفگیم  ینابرهـش  سییر  هک  يرارق  هب  دـنک و  تازاـجم 
مامت اب  هک  دـش  مولعم  یلو  مداد ، ماجنا  ار  جـح  کسانم  هتفر ، تافرع  انم و  هب  لحم ، قباطم  يرـصم  جاّجح  اب  متـشاد ، لزنم  رـصم  کناب 

هب دنشاب  هدرک  هعجارم  انم  هب  همه  یتسیابیم  هک  زین  ار  هبنشراهچ  زور  یقارع  نایعیش  یناریا و  جاّجح  زا  يدایز  یلیخ  هدع  تامدقم ، نیا 
وا هب  نفلت  هلیسو  هب  مشخ  ّریغت و  لامک  اب  کلم  روبزم  زور  رهظ  زا  دعب  هک  تشادیم  راهظا  زاجح  ینابرهش  هرادا  سییر  دناهتفر . تافرع 

اهنآ هدش  هک  هلیسو  ره  هب  ًاروف  هک  هداد  روتـسد  دناهتفر و  تافرع  هب  یناریا  جاّجح  زا  ياهدع  تسا  هدرک  ادیپ  عالطا  هک  دوب  هداد  یهگآ 
اب دنتـسه . اجنآ  رد  يدایز  یلیخ  هدع  هفقو  زور  دننام  هک  دوب  هدومن  هدهاشم  هتفر ، اجنادب  زابرـس  يدایز  هدع  اب  هدربمان  دـنادرگ و  زاب  ار 
هب ار  اهنآ  هداعلاقوف  یتخـس  اب  مه  اجنآ  زا  دنتفر ، زین  مارحلا  رعـشم  هب  هدومنن  افتکا  نادب  اهنآ  یلو  دوب ، هتخادنا  هار  ار  اهنآ  دایز  تمحز 

تافرع هب  ددجم  فوقو  يارب  دناهدومنن و  عامجا  اب  تفلاخم  هدـع  نیا  دوب  هتفگ  کلم  هب  دوب  یعدـم  شدوخ  هک  يرارق  هب  داتـسرف و  انم 
لاـجر دوعـسلا و  نبا  کـلم  رد  یلیخ  تکرح  نیا  تروـص  ره  رد  دـناهدنام . تاـفرع  رد  ًاروـبجم  هلیـسو ، نتـشادن  هب  رظن  هکلب  دـناهتفرن 

هب هتفرگ ، لد  رد  ار  نآ  هنیک  هدومن ، یقلت  يدیدش  نیهوت  لکـش  هب  ار  نآ  دوب و  هدراذـگ  یقاب  يدـب  رثا  يدوعـس  یبرع  روشک  بّصعتم 
رهطم مرح  هکنیا  ناونع  هب  ار  یناریا  جاّجح  زا  رفن  کی  دش  هدینـش  جح  کسانم  نایاپ  انم و  زا  جاّجح  تعجارم  زا  دعب  دندوب . ماقتنا  رکف 

اب ار  وا  یمکح ، تئارق  زا  سپ  رـضاح و  هتـسب  تَک  ینابرهـش  هرادا  لـباقم  رد  هورم  افـص و  نیب  هتفرگ و  هدوـمن ، ثوـلم  ار  هـمظعم  هّـکم 
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نایعیش زا  هتسد  مادک  زا  صخش  نیا  دیسرپیم  هدومن ، ییوجزاب  عوضوم  نیا  هب  عجار  دید ، ارم  زین  رصم  جحلا  ریما  دناهدیرب ! رس  ریـشمش 
تاماهتا نیا  ای  دـهدب  شوگ  بصعتم  لهاج و  ياهدـع  نخـس  هب  دـیابن  یلقاع  چـیه  هک  مدرک  دـیکأت  هدومن ، ار  ناشیا  هابتـشا  عفر  تسا ؟

589 ص : جح 25 ، يراتفرگ  زین  لاس  نآ  دش . فرـشم  جـح  هب  لاس 1364  رد  ینارهت  گرزب  اـقآ  خیـش  . 13 « 1  .... » دـنک رواب  ار  لطاب 
لّوا هبنـش ، هس  زور  دـسیونیم : نینچ  هراب  نیا  رد  یبرع ، هب  شتـشون  دوخ  همانیگدـنز  رد  ناـشیا  دـمآ . شیپ  لـاله  توبث  رد  فـالتخا 

هجحيذ متشه   ] هبنش هس  زور  ِرصع  زامن  زا  دعب  ام  دشن ....  هدید  لاله  هنیدم ، رد  مکارتم  ِربا  ببس  هب  یلو  دوب  اهیدوعـس  رظن  هب  هجحيذ 
. میدرک فوقو  نایّنـس  اب  میتفر و  تافرع  هب  دعب  زور  انم و  تمـس  هب  هبنـشراهچ  بش  زاغآ  رد  میدش . مرُحم  جـح  يارب  اهیدوعـس ] رظن  هب 

یلو میتـفر  اـنم  هب  یناـبرق  هبقع و  هرمج  یمر  يارب  سپـس  میدرک . هتوتیب  رعـشم  رد  نیعولطلانیب  میدـش و  رعـشم  یهار  مدرم  هارمه  بش 
زا سپ  میتشگزاب و  تافرع  هب  هرابود  هعمج  بش  سپـس  میدـنام . مرُحم  بش  اـت  دوب  ّتنـس  لـها  دـیع  هک  هبنـشجنپ  زور  میدـشن و  لُِـحم 

فوقو نیارباـنب ، میدرک . هتوتیب  رعـشم  رد  ار  هعمج  زور  نیعولطلانیب  میدـمآ و  رعـشم  هب  رجف  عولط  زا  لـبق  تاـفرع و  يرارطـضا  فوقو 
هرابود انم  رد  هعمج  زور  میدرک . كرد  ار  تنس  لها  رظن  هب  ود  ره  يرایتخا  نیفوقو  نامدوخ  رظن  هب   ] هفرع يرارطـضا  رعـشم و  يرایتخا 

لاله لالهتـسا ، يارب  یهورگ  ِدـهج  لذـب  و  اوه ، یفاص  دوجو  اـب  هبنـشجنپ  بش  هجحيذ  هاـم  رخآ  رد  و  میدرک ...  ْقلح  حـبذ و  یمر و 
لاس رد  هللا  همحر  یناـقلاط  دومحم  دیـس  هللاۀـیآ  موحرم  . 14 « 1 . » دـش زور  کی  یـس و  ّتنـس  لها  رظن  هب  هجحيذ  دـشن و  هدـید  مّرحم 

حورـشم روـطهب  ار  لاـس  نآ  رد  هجحيذ  لـاله  توـبث  رد  فـالتخا  يارجاـم  ناـشیا  دـندش . فّرـشم  جـح  هب  اــب 1331 ش  ربارب   1371
فرط زا  هاگان  دش ؟ دهاوخ  هنوگچ  اجنیا  رد  ات  میرظتنم  دننادیم . هام  لّوا  ار  هبنـش  زور  ناریا  ياهمیوقت  تسا : هدرک  شرازگ  هنوگنیدب 
یناریا جاّجح  نایم  ربخ  نیا  تسا ؛ هام  لّوا  هبنـشجنپ  زور  هک  تسا  هدـش  تباث  هدـش و  هدـید  هام  هبنـشجنپ  بش  هک  دـش  مـالعا  تموکح 

ملع لها  هب  اهنآ  تسا . جـح  فیلکت  هرابرد  جاّجح  مومع  نایم  وگتفگ  درک ؟ دـیاب  هچ  زور ! ود  مه  نآ  فـالتخا ، دومن . داـجیا  یناـجیه 
جح نیا  زا  حول  هداس  یعمج  دناهدش ، هّکم  دراو  یناشاک  هللاۀیآ  دش  هدینـش  نیب ، نیا  رد  دنیوگب ؟ باوج  هچ  ملع  لها  دـننکیم ، هعجارم 

دنزاس فرـصنم  هداد  هک  ییأر  زا  ار  تموکح  ای  دننک  لح  ار  فالتخا  دنناوتیم  ناشیا  هک  دنراودیما  لاحـشوخ و  تهج   590 ص : ، 25
ار ناشیا  غارـس  تلود  نیرومأم  بساک و  زا  میدـمآ . نوریب  لزنم  زا  ناشیا  تاقالم  يارب  دـنراذگ ! دازآ  لـمع  رارکت  يارب  ار  جاّـجح  اـی 

ماع نما  هرادا  هب  ار  ام  دوب ! سوسحم  مومع  يارب  ناشیا  دورو  اما  دنوریم ، لیلحت  هّکم  رد  اهتیـصخش  همه  جح ، مایا  هکنآ  اب  میتفرگیم .
کیدزن درک ؛ هارمه  ام  اب  ار  ياهطرـش  وا  میدیـسرپ ، ار  هللاۀـیآ  لحم  هرادا ، سییر  زا  میدرک و  روبع  مارحلادجـسم  زا  دـندرک . ییاـمنهار 
ییاهرد رانک  هللاۀیآ  میدش . قاتا  دراو  میتفر و  الاب  اههلپ  زا  دناهداتسیا . یماظن  ياهدع  نآ  لباقم  هک  تسا  ییاهقاتا  تیب ، ياهرد  زا  یکی 

اب هام  فالتخا  هب  عجار  یـسرپلاوحا ، زا  سپ  دنتـشاد . راظتنا  دندیدیم و  ار  ام  اجنامه  زا  دش  مولعم  دناهتـسشن . تسا  هناخ  هب  فرـشم  هک 
تیؤر ياعدا  مه  یـضعب  هدـش . هدـید  ناریا  طاقن  یـضعب  رد  هعمج ، بش  رد  هام  دـنتفگ : ناـشیا  ناـهارمه  یـضعب  میدرک . ثحب  ناـشیا 
تبحـص تافیرـشت  تاـقالم و  عـضو  زا  دـندوب ، هتفر  يدوعـس  دـهعیلو  تاـقالم  هب  ناـشیا  فرط  زا  هک  يرفن  دـنچ  نیب  نیا  رد  دـندومن .

، دناهتفرگ ياهجیتن  هچ  یناریا  جاّجح  جاح و  رما  حالصا  ای  یمالسا  یللملانیب - روما  يارب  تاقالم  نیا  زا  مینادب  میدوب  رظتنم  دندرکیم .
تدم رد  فوفص ، ریاود  تساخرب ! مارحلادجـسم  لد  زا  ناذا  گنابو  دش  رهظ  دوب ... ! ییاریذپ  تیفیک  هناخ و  قاتا و  فیرعت  رتشیب  یلو 
ادتقا اجنیمه  زا  دوب ، هللاۀیآ  زا  تبقارم  ناشهفیظو  هک  نارومأم  زا  یضعب  دش . رپ  اهورهار  ات  دجـسم  دیدرگ . مظنم  مه  تشپ  هقیقد ، دنچ 
زامن ات  میتسـشن  یلو  میتسویپیم ! تعامج  فص  هب  مه  ام  تسه ، مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  تاروتـسد  رد  هکنانچ  دوباـج ، هب  دـندرک .

. دنتساخرب ناشیا  دنزیخرب و  زامن  يارب  هلـصافالب  هک  مدومن  تساوخرد  هللاۀیآ  زا  دندرکیم . هاگن  بجعت  اب  نارومأم  زا  یـضعب  دش . مامت 
جاّجح زا  ياهدع  میدش . دجـسم  دراو  دندرکیم . زاب  هار  مه  يدوعـس  یماظتنا  نارومأم  دنداتفا . هار  هب  ام  اب  مه  یناریا  جاّجح  زا  ياهدـع 

هجوت و نیا  زا  دندادیم ؛ ناشن  رگیدکی  هب  ار  هللاۀـیآ  جاّجح  میدـش . زامن  لوغـشم  ام  دـندرکیم . اشامت  هداتـسیا ، يرـصم  ریغ  يرـصم و 
راچد ناشیا  یلو  دوش ، هدرب  دوب  نکمم  یبوخ  ياههدافتسا  تامهافت ، ءوس  نتفر  نایم  زا  ناناملسم و  یکیدزن  يارب  هزاوآ  مان و  مارتحا و 
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هام و هرابرد  فالتخا  دـندوب ....  تیلقا  رد  مه  ناـشیا  حـلاص  لـقاع و  ناـیفارطا  دـندوب .  591 ص : جـح 25 ، يرکف  ياهراشف  تهاـقن و 
لها زا  هک  ام  رواجم  جاّـجح  هک  دـنتفگ  نیب ، نیا  رد  تسا ؛ ثحب  دروم  یناریا  جاّـجح  ناـیم  رد  هک  تسا  یبلطم  نیرتمهم  ادرف ، فیلکت 

توعد دندوب ، لماک  درم  رفن  ود  هک  تیؤر  نایعدم  زا  میاهدید . نانبل  رد  ار  لاله  هعمج  بش  دنیوگیم : دنابهذم ، هعیـش  نانبل و  لابج 
اب یناهفصا ، ياقآ  دنونشب ! ار  اهنآ  تداهش  ات  دندمآ  زین  رگید  ياهرهـش  ناهفـصا و  ياملع  زا  رفن  دنچ  دنهدب . تداهـش  دنیایب و  میدرک 

مادک هام  ياهکخاش  دوب ؟ الاب  قفا  زا  ردقچ  قرشم و  تمس  مادک  درک ؛ چیپ  لاؤس  ار  رفن  ود  نیا  یناهفـصا ، هجهل  هتـسکش و  ِیبرع  نابز 
هعمج هبنش و  جنپ  نیب  فالتخا  اًلعف  تفگ . باوج  ار  تالاؤس  درک و  تمواقم  يرگید  اما  تفر  رد  نادیم  زا  رفن  ود  زا  یکی  دوب !؟ فرط 
قیرط زا  ام و  يارب  هام  هک  یتقو  تفگ : تسیچ ؟ فیلکت  امـش  هدیقع  هب  متفگ : درک ؟ دـیهاوخ  هچ  امـش  دیـسرپ : ملع  لها  زا  یکی  تسا .

ار و رعـشم  بش  ادرف  ار و  تافرع  رهظ  زا  دـعب  ادرف  مینک ؛ كرد  ار  فقوم  ود  ره  دـیاب  میناوتب  رگا  تسا . مهن  ادرف  هدـشن ، تباث  نامدوخ 
يراک نینچ  نم  متفگ : مییامن . كرد  بش  ادرف  ار  رعـشم  باـتفآ ، عولط  زا  شیپ  اـت  دـیاب  نیارباـنب ، ار . فقوم  ود  زا  یکی  میتسناوتن ، رگا 

زا سپ  تسا ! هدـمآ  رد  هزات  ِلئاسم  زا  جـح ، رد  هام  فالتخا  هلأسم  دـیلقت ! هن  دـنادیم و  مزال  ار  راک  نیا  داـهتجا  هن  نوچ  درک ؛ مهاوخن 
نیا رد  جـح  هضیرف  يارب  اهناملـسم  هک  تسا  يراب  « 1  » نیمود داتفه و  دصیـس و  رازه و  لاسما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر 

یثحب چیه  ناناملـسم  نایم  رد  نآ ، زا  سپ  هچ  همئا و  نامزرد  هچ  هام ؛ فالتخا  هرابرد  ریخا ، ياهلاس  نیا  رد  زج  دـناهدش . عمج  نیمزرس 
نیا هدش ، کیدزن  طباور  عیرـس و  ترفاسم  هلیـسو  هک  یماگنه  زا  تسا ! هدوب  هک  یکلـسم  یبهذـم و  تافالتخا  همه  نآ  اب  هدـمآ ؟ شیپ 
ویدار رفاـسم و  هلیـسو  هب  اـی  دـنروآیم  هارمه  ار  ناریا  ناـمّجنم  ياـهمیوقت  یناریا  جاّـجح  تسا ؛ هدـش  ادـیپ  روهظ  وـن  ثحب  فـالتخا و 
دیدش ینیبدب  دـنکیم ، مالعا  هام  لّوا  ار  رگید  زور  تلود  اجنیا  رد  هدوب و  هام  لّوا  ناریا  رد  زور  نالف   592 ص : جح 25 ، هک  دنونشیم 

قفا وریپ  ام  ناـشدوخ . لاـم  مه  ناـشهام  میرادـن ، لوبق  ار  اـهنیا  بهذـم  اـم  هک  روطناـمه  دـنیوگیم : تهج  نیا  هب  دراد ، دوجو  هک  مه 
قفا عبات  دـیاب  سپ  میزاجح  نیمزرـس  رد  هاوخان  هاوخ  ام  تسا ! بّصعت  ياـج  دراوم  نیا  رد  اـیآ  میـشابیم ؛ تسا  هعیـش  قفا  هک  ناـمدوخ 
لاس ره  رد  دتفایم ) قافتا  مک  هک   ) دیآیم همه  مشچ  هب  تسا و  دنلب  لاله  هک  ییاهلاس  رد  زج  امـش  شیامرف  هب  انب  میـشاب ....  اج  نیمه 

تهج هب  ناریا  هام  لّوا  نوچ  فلتخم ؛ هچ  دشاب و  قفتم  زاجح  هام  لّوا  مکح  اب  ناریا  لاله  تیؤر  هچ  دشاب ! دـیاب  طایتحا  فالتخا و  نیا 
رعـشم هب  دـعب  بش  ياهدـع  هک  دـش  مولعم  دـعب  میرادـن ... ! لوبق  هک  مه  ار  اجنیا  تموکح  مالعا  تسین ، تّجح  ّجاح  يارب  قفا  فالتخا 
موحرم . 15 « 1  .... » درکیم نامتک  ام  زاو  دـیلانیم  یتدـم  دوب ، هتـسکش  شاهدـند  هک  ملع  لـها  زا  یکی  دـناهدش ، تمحز  راـچد  هتفر و 

دیـس هللاۀیآ  موحرم  رفـس  شرازگ  رد  هکنانچ  دش . فّرـشم  جـح  هب  اـب 1331 ش  ربارب  لاس 1371  رد  زین  یناشاک  مساقلاوبا  دیـس  هللاۀـیآ 
هب هک  دـئار  رفعج  ياقآ  بانج  داد . خر  فالتخا  نیا  زین  روبزم  لاس  رد  تشذـگ ، دوب  فرـشم  جـح  هب  لاس  ناـمه  هک  یناـقلاط ، دومحم 

نیا رد  تسا ، هدوب  ناشیا  هارمه  یناشاک  هللاۀـیآ  جـح  ماگنه  هتفر و  هدـج  هب  ناتـسبرع ، رد  ناریا  ریفـس  ملعا ، رفظم  هارمه  رادرتفد  ناونع 
دوب لیام  یناشاک  هللاۀـیآ  دوب و  هداتفا  فالتخا  نایّنـس  نایعیـش و  نایم  هجحلايذ  لاله  تیؤر  دروم  رد  لاـس  نآ  رد  دـسیونیم ... : هراـب 

تفریذپن ار  داهنشیپ  نیا  اهنت  هن  دوعـس  ریما  هتبلا  دنروآ . اجهب  ار  جح  لامعا  رترید  زور  کی  هک  دنهد  هزاجا  نایعیـش  هب  يدوعـس  تاماقم 
ياهدع داد  روتـسد  تسنادیم و  جح  مسوم  رد  یّنـس  هعیـش و  ناناملـسم  نیب  یگرزب  یگتـسد  ود  همدقم  ار  نآ  اریز  دروخرب ؛ وا  هب  هکلب 

زا جـح  مسارم  هناگادـج  يرازگرب  عنام  فرط  کی  زا  ات  دنتـسرفب  ملعا  رفظم  ناریا  ریفـس  یناشاک و  هللاۀـیآ  ياهرداچ  هب  سیلپ  زابرس و 
. دنروآ لمع  هب  يریگولج  اهنآ  زا  دنیآرب  نانآ  هب  زواجت  ددص  رد  هناهب  نیا  هب  یناسک  رگا  رگید  فرط  زا  دنوش و  هعیش  ناناملسم  فرط 
1331 / 7 خیرات 22 / رد  رامـش 709 ، شرازگ  رد  زین  ناتـسبرع  رد  ناریا  تقو  رادراک  يرزآ  مظاک  ياقآ  بانج   593 ص : جح 25 ، « 2»

شیپ زاجح  ناریا و  میوقت  نیب  فالتخا  زور  ود  لاله  تیؤر  فالتخا  هجیتن  رد  هک  هجحيذ ، متـشه  رد  دـسیونیم ... : هراـب  نیا  رد  ش .
هعجارم هللاۀـیآ  ترـضح  هب  هفرع ، رد  دـعب  زور  يرارطـضا  فوقو  لاکـشا و  نیا  ّلح  يارب  دـندوب و  هدـش  تحاران  تخـس  جاّجح  دـمآ ،

، متـشاد هک  یقباوس  هب  رظن  هکنیا  دوجو  اب  دنیامن و  هرکاذم  يدوعـس  تلود  روما  يایلوا  اب  باب  نیا  رد  دندش  مّمـصم  ناشیا  دندرکیم و 
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نآ رهظ  زا  لبق  هل  مّظعم  مدرک . ارجا  ار  ناشروتـسد  راچان  ناشیا ، رارـصا  هجیتن  رد  تسین ، دـیفم  باب  نیا  رد  مادـقا  ًاعطق  هک  مداد  رکذـت 
میهاربا خیـش  تسخن  هدـنب  دـنداد .) حرـش  ار  دوخ  ماغیپ  و   ) یناسرب اجنیا  یّلحم  تاـماقم  هب  ارم  ماـغیپ  مهاوخیم  دـندومرف : هدـنب  هب  زور 

، نیب امیف  دوجوم  قباوس  طباور و  هب  رظن  هدومن و  تاقالم  دراد ، يدـتمم  یتسود  هقباـس  هدـنب  اـب  هک  ار  لـصیف  ریما  رتفد  سییر  نامیلـسلا 
فالتخا لیلد  اذل  دوب ، زور  کی  زاجح  ناریا و  ياهمیوقت  نیب  هلاس  ره  توافت  هک  مداد  رکذت  وا  هب  هتشاذگ  نایم  هب  ًاتحارـص  ار  عوضوم 

هابتشا ًاعطق  امـش  ِلاسما  دوهـش  هک  میوگب  ًاتحارـص  دیاب  هدش و  لکـشم  ام  رب  راک  تسا  زور  ود  فالتخا  هک  الاح  یلو  دوب  لوبق  لباق  قفا 
ناـکما ناریا  رد  نآ  تیؤر  زا  لـبق  تسا ) عقاو  رـصم  قرـشم  رد  هک   ) دـجن زاـجح و  رد  لـاله  تیؤر  یموجن  رظن  هطقن  زا  هچ  دـناهدرک ،

باب نیا  رد  هک  یتقد  و  رـصم »  » رد ناولح »  » هناخدصر ندوب  اب  درادن و  ناکما  هجو  چیه  هب  رـصم  رد  نآ  تیؤر  دعوم  زا  لبق  یلو  دراد ،
نیا زا  سپ  دناهتفر ! اطخ  هب  یمالسا  ياهروشک  مامت  يدوعـس ، یبرع  روشک  زج  دناهدرک و  هابتـشا  اهنآ  تفگ  ناوتیمن  دیآیم ، لمع  هب 

هللاۀیآ هک  روطنامه  دـناسرب و  تسا  ياهدـیمهف  نشور و  صخـش  هک  لصیف  ریما  هب  یـضتقم  وحن  هب  ار  نایرج  متـساوخ  ناشیا  زا  همّدـقم ،
دعب بش  دننامیم و  تافرع  رد  دعب  زور  هک  ياهدع  محازم  ینابرهش  نارومأم  دنهد  روتسد  دنک  اضاقت  ناشیا  زا  هنامرحم  دندوب ، هتساوخ 

تسا و رثا  یب  اجنیا  رد  یضایر  یموجن و  ياهلالدتسا  دومن ، راهظا  دوب ، هدیقعمه  هدنب  اب  ًانطاب  هکنیا  اب  هدربمان  دنوشن . دنوریم  رعشم  هب 
نیا رد  تسا  رتهب  دنکب ، دناوتیمن  يراک  دوعس  ریما  ندوب  اب  مه  لصیف  ریما  تسین . ياهراچ  نیکمت  زج  هیعرـش ، همکحم  مکح  لباقم  رد 

راهظا هدـمآ ، هللاۀـیآ  ترـضح  تاقالم  هب  مولعلارحب  مان  هب  املع ، نایاقآ  زا  یکی   594 ص : جح 25 ، دوش ....  هرکاذـم  دوعـس  ریما  اب  باب 
بش رد  لاله  تیؤر  هب  تداهش  دناناشیا ، نانیمطا  دروم  ود  ره  تسا و  تیوک  یلاها  زا  اهنآ  زا  یکی  هک  نایعیـش ، زا  رفن  ود  هک  دندومن 

نارهت هب  ناریمـش  زا  هک  یعقوـم  رد  روـبزم ، هعمج  بـش  هـک  دـنداد  تداهـش  مـه  يداـبآتانق  سمـش  ياـقآ  دـناهداد . دادرم  هعمج 31 
نیا دوب ، يدابآتانق  ياقآ  هارمه  بش  نآ  رد  هک  مه  هللاۀـیآ  داماد  یجان ، سابع  ياقآ  دـناهدید . ار  هام  یتمحز  چـیه  نودـب  دـندمآیم ،

دـیدرگ و تباث  دادرم  هعمج 31  بش  رد  هجحيذ  لاله  تیؤر  هللاۀـیآ  ترـضح  دزن  تاداهـش  نیا  عومجم  زا  دومن و  دـییأت  ار  تداـهش 
بـش رد  زاجح  رد  لاله  تیؤر  تسا ، يداع  رما  زور  کی  فالتخا  قفا ، فـالتخا  اـب  نوچ  دـش و  لّدـبم  زور  کـی  هب  زور  ود  فـالتخا 

ياعدا هک  دنشاب  هتـشاد  عطق  دنتـسناوتیمن  ینعی  دنتـشادن ؛ نآ  فالخ  هب  ملع  نوچ  دمآرد و  هلمتحم  روما  وزج  دادرم ، مایـس  هبنـشجنپ ،
هعیـش ياهقف  هلجا  زا  یـضعب  هک  صوصخ  هب  دـنداد ، تعباتم  هب  مکح  یهقف  نیزاوم  قباطم  تسا ، تقیقح  فالخرب  اـجنیا  یلاـها  تیؤر 

ياهدع هللاۀیآ و  ترـضح  روتـسد  قباطم  یناریا ، جاّجح  رثکا  هک  دوب  نیا  دناهدرک . تعامج  زا  تعباتم  هب  رما  مه ، فالخ  هب  ملع  اب  یتح 
زاب یلو  دندومن . فوقو  تافرع  رد  نیریاس  اب  هتفرگ ، هجح  يذ  مهن  ار ]  ] هعمج زور  دـندوب ، هدـش  فرـشم  ّجـح  هب  هک  املع  تارـضح  زا 
. ... دندرک نیهوت  اهنآ  هب  هدومن ، تعجارم  هب  روبجم  ار  اهنآ  ینابرهش  نارومأم  دنتفر و  رعشم  هب  دعب  بش  هدومن ، طایتحا  هب  لمع  ياهدع 

اب فلاخم  اًلماک  نآ  ياهتمـسق  یـضعب  هک  تسا  هتـشون  زیمآقارغا  یحرـش  باـب  نیا  رد  رـصم  لـالهلاراد »  » تاراـشتنا زا  رّوصملا ، هلجم 
ترضح ياضاقت  دش ، ضرع  هکيروط  هب  ددرگیم .) میدقت  همیمض  هب  راضحتـسا  دیزم  يارب  نآ  همجرت  همانزور و  هعطق   ) تسا تقیقح 

اب قباطم  ار  نایرج  هلجم  هکنیا  ولو  ار - نآ  ربخ  یّلحم  نیرومأم  یتّلع  هچ  هب  تسین  مولعم  تشاد و  لماک  یگناـمرحم  تروص  هک  هللاۀـیآ 
ضرع هب  هک  دوب  یحرـش  قباطم  مه  ریما  خساپ  دوبن ، نایناریا  يارب  هناگادـج  فوقو  هزاجا  دـناهداد !؟ روبزم  هلجم  هب  تسا - هتـشونن  عقاو 
نیدب ناناملسم  زا  یکی  دهدیمن  هزاجا  هجو  چیه  هب  يدوعس  تلود  : » هکنیا رب  ریاد  تسا ، هداد  تبسن  ریما  هب  هلجم  هک  یتاراهظا  دیسر و 

یناشاک و هب  تلود  دـیامن و  لیمحت  یلحم  تموکح  رب  ار  روشک  نیا  رد  لومعم  نوناـق  زا   595 ص : جح 25 ، ریغ  ینوناق  دیایب و  روشک 
ای ًاعوط  دنکن  تقفاوم  بیترت  نیا  اب  يو  رگا  دـننامب و  اجنآ  رد  تافرع  زا  جاّجح  تکرح  زا  سپ  هقیقد  کی  داد  دـهاوخن  هزاجا  نارگید 

هرامـش رـصم  پاچ  رّوصملا  هّلجم  تسا . تقیقح  زا  يراع  یّلک  هب  داد » دـهاوخ  تشگزاب  شروشک  هب  ار  وا  اهامیپاوه  زا  یکی  اـب ]  ] ًاربج
هللاۀیآ ترضح  هب  عجار  درک ، رشتنم  ّجح  یمومع  عاضوا  هب  عجار  هک  ياهلاقم  نمض  رد  ( 1331 / 6 / 28  ) ربماتپس 1952 خّروم 19   1458

وا یلو  دوب  مارحلا  هللاتیب  لاسما  جاّجح  زا  یکی  یناشاک » هللاتیآ  ، » ناریا روهشم  ینید  ياوشیپ  : » دیدهت نارحب و  تشون : نینچ  یناشاک 
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دـیدش و نارحب  هب  دوـب  هدـنام  مـک  هـک  دـمآ  شیپ  یمهم  ناـیرج  دروآ ... ....  دوـجو  هـب  ینارحب  دـشاب ، راـک  رد  يدّـمعت  هـکنیا  نودـب 
رد تافرع  فوقو  زور  هک  دـنداد  عالطا  يدوعـس  یّلحم  تاماقم  هب  یناشاک  هللاۀـیآ  ناهارمه  هک  بیترت  نیدـب  دوش . هدیـشک  یکاـنرطخ 
رد جاّجح  هک  دنناسرب  یناشاک  هللاۀیآ  عالطا  هب  یلحم  تاماقم  داد  روتسد  دوعس  ریما  ماغیپ ، نیا  لباقم  رد  ياوشیپ  و  « 1  » تسا هبنش  ناریا 
هک ار  لاله  تیؤر  توبث  یناشاک  ياقآ  تسین  هتـسیاش  دنتـسه و  يدوعـس  یبرع  تموکح  یتلود  تاّررقم  نیناوق و  عبات  هسّدقم  یـضارا 

دیایب يرگید  روشک  زا  یناملـسم  درف  هک  داد  دهاوخن  هزاجا  هجوچیه  هب  يدوعـس  تلود  دنکن . قیدصت  دریذپن و  دناهتفریذپ  جاّجح  هیلک 
دهاوخن هزاجا  يرگید  ای  یناشاک  ياقآ  هب  يدوعـس  تلود  ددنب و  راک  هب  تسین  لومعم  ام  روشک  رد  هک  ار  یتارّرقم  ای  نوناق  دـهاوخب  و 
اهامیپاوه زا  یکی  ًاروف  درواین ، دورف  رـس  روتـسد  نیا  هب  رگا  دنامب و  اجنآ  رد  مه  هقیقد  کی  تافرع ، زا  جاّجح  تشگزاب  زا  دـعب  هک  داد 

رـس زج  ماغیپ  نیا  ربارب  رد  مه  یناشاک  ياقآ  « 2 ! » دینادرگ دـهاوخ  زاب  دوخ  روشک  هب  ًاربج  ای  ًاعوط  تسا ) یناشاک  هللاۀـیآ  دوصقم   ) ار وا 
596 ص : جـح 25 ، فوقو  دـننام  یبهذـم  مایا  دایعا و  تاقوا  فالتخا  هک  دوش  هتفگ  تسا  مزال  اجنیا  رد  دـیدن ». ياهراـچ  ندروآ  دورف 

نییعت ار  ییاهزور  ًاقفّتم  همه  دنریگ و  شیپ  یبیترت  اهروشک  نیا  هیّلک  دـیاب  درادـن و  ینـسُح  یمالـسا  ياهروشک  نایم  رد  هریغ  تافرع و 
طقف اهنآ  نایم  رد  هک  یتروص  رد  دوب ، هبنـشکی  نابرق  دـیع  یمالـسا  راطقا  مامت  رد  هک  دـیاین  شیپ  لاسما  نایرج  هیبش  یناـیرج  اـت  دـننک 

زا دشاب *** ! رتنیبرود  رتيوق و  اهتلود  ریاس  رظن »  » زا يدوعس  یبرع  تلود  رظن »  » هکنیا رگم  تفرگ ! دیع  ار  هبنـش  زور  يدوعـس  تلود 
شیپ فالتخا  نیا  هک  ییاهلاس  رد  «، 1  » تسا هدوب  زاس  لکشم  ًالومعم  نایعیش  يارب  هّکم ، رد  هجحيذ  لاله  توبث  رد  فالتخا  هک  اجنآ 
هتشون لاس 1316  جح  هرابرد  هلودلا  نیما  . 1 دناهدادیم : ماجنا  ار  دوخ  کسانم  رطاخ  هدوسآ  تحار و  لایخ  اب  نایعیش  تسا ، هدمآیمن 

: تسا هدش  شرازگ  زین  لاس 1317  جح  زا  . 2 « 2 . » تسین فالخ  دیع  عقوم  لاله و  تیؤر  رد  نیقیرف  نایم  لاس  نیا  رد  هللا  دـمحب  تسا :
دیاز یـشیامن  اجنیا  رد  جاـح  ماـحدزا  قلخ و  ترثک  اذـهل  دوب ، هدـشن  ادـیپ  یّنـس  هعیـش و  ناـیم  هجحيذ  هّرغ  رد  فـالتخا  لاـسما  نوچ 
هراب نیا  رد  شاهمانیگدنز  رد  يو  تسا . هدش  فّرـشم  جح  هب  لاس 1321  هب  هللا  همحر  نیما  نسحم  دیس  همالع  . 3 « 3 . » تشاد فصولا 
ياج دوب ، ام  رب  ادـخ  ياهتمعن  زا  هک  میدـید  شبورغ  زا  لبق  یمک  ار  هجحيذ  گنر  مک  یلیخ  کـیراب و  لـاله  هعمج  بش  دـسیونیم :
دوب کیدزن  لاس 1331  رد  . 4 597 ص : جح 25 ، « 4 . » دـشیم ماـجنا  زور  کـی  رد  ناناملـسم  همه  يارب  هفرع  رد  فوقو  هک  دوب  رکش 
لاس جح  هرابرد  يرئازج  نیدلا  رخف  دیـس  . 5 « 1 . » دش عفر  لکشم  دنتخادرپ و  وجتـسج  قیقحت و  هب  هعیـش  ياملع  هک  دیآ  شیپ  فالتخا 

مکاح دزن  هتسد  هتسد  یّنس  هعیش و  نآ ، زا  سپ  دش و  هدید  هام  میتفر و  سیبقوبا  هوک  يور  لالهتسا  يارب  هام  لّوا  بش  دسیونیم :  1340
اهلاس بلغا  دشن و  ادیپ  صوصخ  نیا  رد  یّنـس  هعیـش و  نیب  فالتخا  دش و  تباث  هام  لّوا   ] هللادمحب دندادیم . تداهـش  دندمآیم و  هّکم 

جح هرابرد  یبرع ، هب  شیوخ  تشون  دوخ  همان  یگدـنز  رد  ینارهت  گرزب  اـقآ  خیـش  . 6 « 2 . » دوشیم جاّجح  تمحز  هیام  فـالتخا  نیا 
رد هدعقيذ و  رخآ  یناریا ، ياهمیوقت  رد  هبنشراهچ  میدرک . لزنم  هبنشراهچ  بش  رد  هللا ، رما  دعسا  غاب  رد  هنیدم ، رد  دیوگ : لاس 1377 

هابتـشا ییوگتـسار و  هب  بلاـغ  نظ  دـنداد و  لـاله  تیؤر  هب  تداهـش  اـهنآ  ریغ  جاّـجح و  زا  یهورگ  دوب . هجحيذ  لّوا  يدوعـس  میوقت 
نم تسا . هدوب  تیؤر  لباق  هبنـشراهچ  بش  دش  مولعمو  دوب  دنلب  رایـسب  هام  هبنـش  جـنپ  بش  هک  ورنآ  زا  دـش ؛ لصاح  اهنآ  مشچ  ندرکن 

، دوب هتـشذگ  بش  زا  تعاس  کی  دودح  مدناوخ و  ار  اشع  سپـس  شلفاون و  برغم و  زامن  روبزم ، غاب  رد  هکنیا  زا  سپ  هبنـش ، جـنپ  بش 
کی دودـح  لاله  هک  دـندرک  لقن  سپـس  مدـید . ار  هام  مدوب ، هتـسشن  دـنلب  ییاج  رد  هناخ  طسو  رد  لاله  يوجتـسج  يارب  هک  یماـگنه 

دنچ ره  تسا - هدوب  هام  لّوا  بش  هبنـشراهچ  بش  هک  میدرک  ادـیپ  ناـنیمطا  اـجنیا  زا  تسا . هدرک  بورغ  هتـشذگ  بش  زا  مین  تعاـس و 
میدرک و تقفاوم  اهیدوعس  اب  ور ، نیا  زا  دسرب - هضافتـسا  عایـش و  دح  هب  هک  دوبن  يردق  هب  دوهـش  دادعت  نوچ  دشن ، تباث  ًاعرـش  تیؤر 

«3 . » میتسناد دیع  ار  هعمج  زور  هفرع و  ار  هبنش  جنپ  زور 

لکشم نیا  عفر  يارب  اهشالت  اهلحهار و  ب )
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رظن و قباطم  هعیش ، دزن  توبث  مدع  زا  معا  هّکم - رد  هجحيذ  لاله  توبث  رد  یّنس  هعیـش و  نایم  فالتخا  تروص  رد  تشذگ ، هک  نانچ 
ار يدعب  کسانم  هفرع و  فوقو  لاله  توبث  رد  دوخ  رظن  قبط  هک  دـندوب  ّرـصم  نایعیـش  نآ - فالخ  هب  ملع  ای  ّتنـس  لها  یـضاق  مکح 
رد یلکـش  يروص و  دوب  نکمم  دـنچ  ره  رگید ، ياهلاس  رد  ور ، نیا  زا  دـشیمن . نکمم  دودـعم  ییاهلاس  رد  زج  رما  نیا  دـنهد و  ماجنا 

مارحا زا  يدـه  هدرفم و  هرمع  اب  دنتـسنادیمن و  يزجم  حیحـص و  ار  نیا  اما  دـننک ، یهارمه  ّتنـس  لها  اـب  يدـعب  لاـمعا  هفرع و  فوقو 
نیا زا  هک  مه  یخرب  دنتـشگیم . رب  نطو  هب  دوبن  بجاو  اهنآ  جح  رگا  دنرازگب و  جح  دعب  لاس  ات  دندنامیم  هّکم  رد  دـندشیم و  جراخ 

زا یـشرازگ  هک  نانچ  دندشیم ؛ ندوب  مرحم  هب  موکحم  دندوب ، هتـشگزاب  نطو  هب  دنتـشادن و  يربخ  يدـه - هدرفم و  هرمع  لح - هار  ود 
نیمه هب  زا 1152 ) دـعب  م   ) يوـضر هعیـشلاۀقیدح  متفه  لـصف  دـش و  لـقن  رتـشیپ  دراد و  تیاـکح  عوـضوم  نیا  زا  هیوفـص  هرود  رخاوا 

زا ّتنس - لها  اب  یهارمه  زا  ینخس  رتمک  راگزور  نآ  رد  هباشم ، بوتکم  عبانم  اههمانرفـس و  شرازگ  ساسا  رب  دراد . صاصتخا  عوضوم 
هتفرگ داقتنا  داـب  هب  دـناهداد  اوتف  هّیقت ، لـیلد  هب  روبزم ، کـسانم  تّحـص  هب  هک  ار  یناـسک  يوضر  یتح  دروخیم و  مشچ  هب  هّیقت - يور 

زا ییاههنومن  هب  لیذ  رد  هک  دـندمآ  رب  لکـشم  لح  ییوجهراچ و  ددـص  رد  هعیـش  ناـملاع  زا  یخرب  روکذـم ، تاـکن  هب  هجوت  اـب  تسا .
، ثوغ هزمح  اب  لاس 1367  رد  میهف ، سانـشنامز و  شالترپ ، دنمـشناد  يراصنا ، جارـس  جاح  موحرم  . 1 دوشیم : هراشا  نانآ  ياهـشالت 
، ثوغ هزمح  ياقآ  بانج  اب  يراصنا  جارـس  جاح  ياقآ  تاقالم  لیـصفت   » ناونع اب  نآ  شرازگ  هک  درک  رادـید  ناریا ، رد  ناتـسبرع  ریفس 

لاس دش . رشتنم  ناضمر 1367 ) هام   16 هاـم 1327 / دادرم  مکی   ) 3 هرامش 2 - نیملـسم  هناهام  هیرـشن  رد  يدوعـس » تکلمم  راتخم  ریزو 
يدزی بلاطوبا  ازریم  تداهش  تبسانم  هب  جح - كرت  ناتـسبرع و  ناریا و  طباور  عطق  لاس  راهچ  زا  سپ  هک  دوب  یلاس  نیتسخن  1327 ش 
رایـسب نیملـسم  هیداحتا  هکنیا  هب  رظن  دـسیونیم : شرازگ  نیا  رد  جارـس  جاـح  دـنتفریم . جـح  هب  ناـیناریا  لاـس 1322 ش - هب  هّـکم  رد 
مامتها سدـقم  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  هراومه  دوش و  داجیا  یمالـسا  ياهروشک  مامت  رد  یمالـسا  تدـحو  کـی  هک  تسا  صیرح 

ار دوصقم  هب  ندیسر  هار  هدومن و   599 ص : جح 25 ، تّمه  عوضوم  نیا  رد  هک  تسا  زاجم  هیداحتا  نیا  دارفا  زا  يدرف  ره  اذل  دـیامنیم ،
یـسوم رتکد  ياقآ  هامریت ، مهد  هبنـشجنپ  زور  نیملـسم ) هیداحتا  سـسؤم   ) يراصنا جارـس  جاح  بناج  نیا  تبـسانم  نیمه  هب  دـنک . زاـب 

راتخم ریزو  اب  یصوصخ  تاقالم  کی  ات  مدومن  مازعا  يدوعـس  هناخترافـس  هب  تقو  نییعت  يارب  ار  هیداحتا  هریدم  تأیه  یـشنم  تمکح ،
تیؤر هیـضق  دشابیم ، مهم  رما  کی  هعیـش  يارب  تسا و  رثؤم  رایـسب  جـح  لامعا  رد  هک  يزیچ  متفگ : سپـس  دـیآ ... ....  لمع  هب  زاجح 

دنیامن و تیعبت  همکحم  ياوتف  زا  هک  دنکیم  روبجم  ار  همه  يدوعس  تلود  هیعرش ، همکحم  « 1  » ياوتف زا  سپ  هّکم  رد  اریز  تسا ؛ لاله 
همکحم نآ  رد  هعیش  ياملع  زا  رفن  کی  هک  دراد  يررض  هچ  دنهد . رارق  هام  لّوا  ار  زور  نآ  تسا ، هدومن  نیعم  همکحم  هک  ار  يزور  ره 

رد ثوغ  هزمح  ياقآ  دوشن ؟ دیلوت  یفالتخا  ات  دنهد  اوتف  مه  اب  اوتف  عقوم  هک  دشاب  هتـشاد  روضح  زین  وا  دوهـش  تداهـش  ماگنه  رـضاح و 
دوشیم و بوسحم  روشک  یلخاد  روما  هب  هلخادم  لمع ، نیا  رد  هلخادـم  اریز  تسا ؛ نکمم  ریغ  لمع  نیا  هک  تفگ  داهنـشیپ  نیا  باوج 
؛ دیوشب نآ  تاررقم  عبات  دیاب  دینادیم  یمالسا  روشک  ار  يدوعس  روشک  امش  رگا  هوالع ، دریگب . ماجنا  یلمع  نینچ  کی  هک  تسا  لاحم 
هک تشاد  دـهاوخ  مالعا  تلود  تسا . ناضمر  كرابم  هام  ادرف  منادیم ، یمالـسا  روشک  ار  نآ  متـسه و  میقم  ناریا  رد  اًلعف  نم  هکناـنچ 

زاـجح زا  هچرگا  مریگب ، هزور  ار  زور  ناـمه  هدوـمن و  تیعبت  نآ  زا  هک  تسا  بجاو  نم  رب  تـسا ، ناـضمر  كراـبم  هاـم  لّوا  زور  نـالف 
دیهدب هزاجا  تسا  یعیـش  امـش  هدنهد  اوتف  نوچ  هک  منک  فیلکت  تلود  هب  مناوتیم  نم  ایآ  تسین . هام  لّوا  زور  نآ  هک  مبایرد  یفارگلت 

یمالسا روشک  ار  يدوعس  روشک  ام  متفگ : دهد ؟...  شوگ  دوهش  تداهـش  هب  رـضاح و  هیعرـش  همکحم  رد  یّنـس  ياوتف  لها  زا  رفن  کی 
هام لّوا  بش  لامتحا  تبسانم  هب  هنیدم  هّکم و  نایم  یبش  مدوب ، هّکم  مزاع  لاس 1350  رد  مدوخ  نم  تساوتف ، دنتسم  رد  فرح  مینادیم ،
هیام هک  يزیچ  دـیدن ! ار  هام  يدـحا  دـندومن و  لالهتـسا  هدـش و  هدایپ  اهلیبموتا  زا  جاّجح  یماـمت  ناـبایب  ناـیم  ندوب ، مارحلاۀـجحلايذ 

لالهتسا هداتسیا و  نم  دوخ  يولهپ  تشادن  مه  مشچ  کی  هک  رادهلمح  رفن  کی   600 ص : جح 25 ، هک  دوب  نآ  دش ، بناجنیا  ینامگدب 
نینچ کـی  تداهـش  يور  دوـب و  رادهلمح  نیمه  دوهـش  زا  یکی  میدیـسر  هّکم  هب  نوـچ  تسین و  ادـیپ  هاـم  هک  تفگ  هجیتـن  رد  دوـمن و 
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نایم رد  یفالتخا  دوش ، تقد  اًلماک  دوهـش  عاضوا  هب  دـشاب و  همکحم  رد  هعیـش  ملاـع  رفن  کـی  رگا  ورنیازا ، دوشیم ! هداد  اوتف  يدوهش 
هکنیا ضرف  رب  رگا  تسا و  یتـفم  ینادـجو  یعرـش و  هفیظو  اوتف  تادنتـسم  رد  تقد  هک  تشاد  راـهظا  ثوغ  هزمح  ياـقآ  دوب . دـهاوخن 

نم دیـسر ، اجنیا  هب  بلطم  نوچ  دنتـسین . لوؤسم  ادـخ  شیپ  دـننکیم  لمع  وا  ياوتف  قبط  هک  یناـسک  دومنن ، تقد  دوخ  ياوتف  رد  یتفم 
ام يوگتفگ  لاحرههب  درادـن . ياهیاپ  ثوغهزمح  ياقآ  لیلد  ضورفم ، هلأسمرد  هک  منک  تباـث  هتفرگ و  ار  بلطم  هلاـبند  متـساوخن  رگید 
هب 1331 ش  لاس 1371 / رد  هللا  همحر  یناشاک  مساقلاوبا  دیس  هللاۀیآ  تشذگ ، هک  نانچ  . 2 « 1 . » تشگزاب تافالتخا  عفر  عوضوم  هب  زاب 
هک دئار  رفعج  ياقآ  بانج  دنداتفا . هراچ  رکف  هب  یناشاک  هللاۀیآ  ور  نیا  زا  داد . يور  یفالتخا  نینچ  زین  لاس  نآ  رد  دندش . فّرـشم  جح 

کلم هب  باطخ  یبرع ، نابز  هب  یلّـصفم  ًاتبـسن  همان  ات  دنداد  روتـسد  یناشاک ...  هللاۀـیآ  دـسیونیم : هراب  نیا  رد  تسا ، هدوب  ناشیا  هارمه 
، هرمع جـح و  روما  هب  نداد  ناماس  رـس و  تهج  زین  ناناملـسم ، داحتا  یکیدزن و  يارب  نآ  رد  هک  دوش  هتـشون  « 2  » ناتسبرع هاشداپ  دوعس 

هدش مّلـسم  شیارب  هک  يزور  ره  رد  ياهقرف  ره  ات  دوب  نابرق  دـیع  هفرع و  ياهزور  نتـشاذگ  دازآ ، هلمج  زا  دوب ؛ هدـیدرگ  ییاهداهنـشیپ 
هعیش و فالتخا  تروص  رد  جح ، مسارم  ود  نداد   ] ماجنا هب  یناشاک  هللاۀیآ  توعد  « 3  .... » دیامن رازگرب  ار  جح  رظن  دروم  لامعا  تسا ،

روصت اریز  دوب ؛ نّنـست  لها   601 ص : جـح 25 ، لفاحم  يدوعـس و  تاماقم  راظتنا  فالخرب  هجحيذ ، هاـم  لـاله  تیؤر  توبث  رد  یّنس 
بانج « 1 . » تسا یعرف  لئاسم  لیبق  نیا  رد  شزاس  تشذـگ و  ناهاوخ  تسا ، شنمدازآ  رادمتـسایس و  یناحور  کـی  هک  وا ، دـندرکیم 

هچرگا دـسیونیم : هراب  نیا  رد  1331 ش  / 7 خیرات 22 / رد  هرامـش 709  شرازگ  رد  زین  ناتـسبرع  رد  ناریا  رادراک  يرزآ  مظاک  ياـقآ 
، دوش تحار  ساسح  عوضوم  نیا  رد  هلخادم  زا  هکنیا  يارب  لصیف  ریما  رتفد  سییر  درادن و  يرثا  مه  دوعس  ریما  اب  هرکاذم  هک  دوب  مولعم 

یـشنم زا  تاـقالم  تقو  نتفرگ  يارب  ، ] دنتـشاد رارـصا  هللاۀـیآ  ترـضح  باـب  نـیا  رد  نوـچ  تـسا . هدرک  هلاوـح  دوعـس  ریما  هـب  ار  هدـنب 
صوصخم یشنم  اب  هدنب  قباوس  دوب . راهن  فرص  لوغشم  دوعس  ریما  هک  مدیـسر  اجنآ  یتقو  متفر و  دهعیلو  خاک  هب  دوعـس  ریما  صوصخم 

هب ار  ماهقالع  قباوس و  هدومن ، یفرعم  وا  هب  یـضتقم  وحن  هب  ار  دوخ  اذل  دوبن . دایز  تسا ، هدـش  تسپ  نیا  راد  هدـهع  ًاریخا  هک  دوعـس  ریما 
وا و تیاضر  بلج  موزل  مالـسا و  َملاع  رد  یناـشاک  هللاۀـیآ  ترـضح  زاـتمم  تیعقوم  رکذ  اـب  مدومن و  ناـشنرطاخ  يدوعـس  یبرع  روشک 
هک تسین  نیا  هللاۀـیآ  ترـضح  تساوخرد  متفگ  هدومن ، نایب  یـضتقم  وحن  هب  ار  نایرج  ناناملـسم ، ریاس  نایناریا و  نیب  رد  نآ  رثا  نسح 

يارب دنیامن و  طایتحا  هب  لمع  دنهاوخیم  هک  یـصاخشا  يارب  هک  تسا  نیا  ناشیاضاقت  اهنت  دـنهدب . نایناریا  هب  صوصخم  فوقو  هزاجا 
هب تبسن  ینابرهش  نیرومأم  ینعی  دننکن ؛ يریگتخس  دنورب  رعـشم  هب  هبنـشکی  بش  تافرع ، هب  هبنـش  زور  دنهاوخیم  يرارطـضا  فوقو 

نایناریا هب  تبسن  ییانثتسا  هلماعم  تروص  لمع  نیا  هک  مدومن  ناشنرطاخ  ًاصوصخم  دنیامن و  یـشوپ  مشچ  ضامغا و  صاخـشا  لیبق  نیا 
غالبا اب  باوج  رد  دیناسر و  دوعـس  ریما  ضرع  هب  ار  نایرج  هدربمان  تفرگ . دهاوخن  دوخ  هب  ار  اهنآ  يارب  صوصخم  فوقو  اب  تقفاوم  و 

تدـحو ناورـشیپ  تاـعد و  زا  هک  ناـشیا  زا  ییاـضاقت  نینچ  دـیوگیم : ریما  تفگ : هللاۀـیآ  ترـضح  هب  دـهعیلو  مالـس  مارتـحا و  بتارم 
ریاس  602 ص : جح 25 ، دش . دهاوخ  نیملـسم  هقرفت  ّتتـشت و  بجوم  نآ  نتفای   ] ماجنا نوچ  دسریم ، رظن  هب  دعبتـسم  دـیعب و  دنامالـسا 

اهروشک نآ  هیعرـش  مکاحم  ماـکحا  اـب  ناـشیاهروشک و  میوقت  اـب  تاـفرع  فوقو  زور  هب  عجار  هیعرـش  همکحم  مکح  هکنیا  اـب  نیملـسم 
فوقو تافرع  رد  هعمج  زور  فلتخم ، دـالب  زا  ناملـسم  رازه  دودـح 400  رد  دـنیامنیم و  نیکمت  ّلحم  یـضاق  مکح  هب  دراد ، فالتخا 
هقرفت بابـسا  تسا ، لمع  نیا  ینمـض  هزاجا  هلزنم  هب  هک  دعب  زور  فوقو  رد  رفن  رازه  هس  دودح  رد  ياهدع  هب  تبـسن  ضامغا  دننکیم .

هب هک  دنیامنیم  اضاقت  هللاۀیآ  ترضح  زا  ًادیکا  دیامن و  تقفاوم  يرما  نینچ  اب  دناوتیمن  هجو  چیه  هب  يدوعس  تلود  دوشیم و  نیملسم 
رد دننک . فوقو  دنیامنیم  فوقو  تافرع  رد  نیریاس  هک  يزور  نامه  رد  دنوشن و  جراخ  نیملـسم  ریاس  عامجا  زا  دنهد  روتـسد  نایناریا 
ای تافرع  هب  هبنش  زور  دننک و  مایق  نیملسم  عامجا  فالخرب  هک  یناسک  هب  تبـسن  روما  يایلوا  هک  دنداد  رکذت  نینچ  ریما  لوق  زا  همتاخ ،

موحرم . 3 مدناسر . هللاۀیآ  ترضح  ضرع  هب  ار  روبزم  باوج  تشاد . دهاوخ  لامعا  ار  تدش  تیاهن  دنور ، مارحلارعشم  هب  هبنـشکی  بش 
ناـنآ هک  دـناهداد  يدوعـس  تاـماقم  هب  یناـشاک  هللاۀـیآ  داهنـشیپ  هیبش  يداهنـشیپ  زین  م 1390 )  ) هللا هـمحر  مـیکح  نـسحم  دیـس  هللاۀـیآ 
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هب ياهمان  رد  زین  و  « 1  » تاقیم رد  یسخ  شاهمانرفس  رد  يو  دش . فرشم  جح  هب  1343 ش  لاس 1383 / رد  دمحا  لآ  لالج  دناهتفریذپن .
نیدرورف زور 31  هّکم ، دسیونیم : روبزم  همان  رد  دمحا  لآ  تسا . هدرک  هراشا  عوضوم  نیدب  هّکم ، زا  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  ترـضح 

هب دندوب  زاورپلا ! رظتنم  ارقف  تشاداو ، يداش  هب  ار  نارهت  ترضح ، نآ  يدازآ  ِشوخ  ربخ  یتقو  اهللا ! تیآ  هجحيذ 1383 .  8 1343 ش /
ار اهنآ  رگا  مدـید  هک  هدـش  هدینـش  هداتفا و  قاـفتا  ربخ  هس  ود  اـجنیا  اـما  دـشن . دّدـجم  یـسوبتسد  تصرف  هک  تسا  نیا  هللاتیب . تمس 
، دوشب فّرـشم  لاسما  میکح  هللاۀیآ  هدوب  رارق  هک  تسا  عیاش  رهـش  نیا  رد  هکنیا  رگید  تسین ....  دـب  یمالـس  ضرع  يارب  منک  ياهلیـسو 

یبارحم نتشاد  دناهتفریذپ   603 ص : جح 25 ، هک  ار  ییات  ود  هن . ار  یمّوس  دـناهتفریذپ و  ار  شیاتود  اهیدوعـس  هک  هتـشاد  یطیارـش  یلو 
تبـسانم نیا  هب  لاله . تیؤر  رد  لمع  يأر و  راهظا  قح  دـناهتفریذپن  هک  موس  اما  عیقب و  رباـقم  ياـنب  دـیدجت  هللاتیب و  رد  نایعیـش  يارب 

«1  .... » دوخ رسپ  تسایر  هب  ایوگ  دناهداتسرف ، ار  یتأیه  دناهدماین و  دوخ  ناشیا  ترضح 

یهقف عبانم  رد  هجح  يذ  لاله  توبث  رد  فالتخا  ج )

شریذـپ مدـع  تبـسانم  هب  تاداهـشلاباتک  رد  و  موصلاباتک ، رد  یهقف ، ياهباتک  رد  اـًلومعم  نآ ، ياـهیگنوگچ  لـاله و  توبث  ثحب 
رد یتح  تسا ، هدـماین  نایم  هب  نآ  زا  ینخـس  ریخا - هدـس  هس  رد  زجهب  جـحلاباتک - رد  هدـش و  حرطم  لاله ، تیؤر  رد  ناـنز  تداـهش 

یّلح هماّلع  یّلح و  قّقحم  یهقف  راثآ  زین  نامّدـقتم و  یهقف  ياهباتک  رد  نارگید . یناث و  دیهـش  لّوا و  دیهـش  زا  جـح  کسانم  ياـههلاسر 
رد یّلح  هماّلع  طقف  تسا . هدماین  نایم  هب  یثحب  عوضوم  نیا  زا  جحلاباتک  رد  نیمّلعتملا  ةرـصبت  ناهذألا و  داشرإ  ماکحألا ، دعاوق  دـننام 

دوب و يربا  اوه  هدـعقيذ  هاـم  مایـس  بش  رگا  هک  هدـش  عرف  نیا  ضّرعتم  تنـس  لـها  یهقف  بتک  زا  يوریپ  هب  ریرحت  هرکذـت و  یهتنم و 
: هکنیا هلمج  زا  هدش ؛ عورف  نیمه  ضّرعتم  سورد  رد  مه  دیهـش  سپـس  نآ . دننام  یعورف  و  تسیچ ؟ فیلکت  دشن ، هدـید  هجحيذ  لاله 
« سانلا عم  فوقولا  مهیلع  بجی  سانلا و ال  مهفلاـخ  نإ  مهتیؤر و  بسحب  اوفقو  مهتداهـش  ّتدر  و  هریغ ، عم  وأ  هدـحو  لـالهلا  يأر  ولو  »

بـسح یلع  نوفقی  مّهنأ   » هک دـنکیم  لقن  یعفاش  زا  مه  یهتنم  رد  هماّلع  دـناهدومرف و  مه  ناضمر  كراـبم  هاـم  هراـبرد  اـهقف  ار  نیا  هک 
یهقف ياهباتک  رد  هّکم ، رد  هجحيذ  لاله  توبث  رد  یّنس ، هعیش و  فالتخا  ثحب  زا  یلو  « 2 «. » کلذ ریغ  یف  سانلا  فقو  نإ  مهتیؤر و 

همئا رـصع  رد  هکنانچمه  دـناهدادیم ؛ ماجنا  ار  جـح  کسانم  نایّنـس  اب  نامزمه  هعیـش  ناـیجاح  اـیوگ  تسین و  يربخ  شیپ  هدـس  هس  اـت 
یّنـس هعیـش و  نایم  هجحيذ  لاله  توبث  رد  فالتخا  نوگاـنوگ ، لـلع  هب  وس ، نیا  هب  يوفـص  هرود  رخاوا  زا  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم 
دننک لمع  دوخ  صیخشت  هب  دنتسناوتیمن  جاّجح  هک  یتروص  رد  ًالومعم  تشذگ و  نآ  زا  ییاههنومن   604 ص : جح 25 ، هک  دش  حرطم 
هکلب دوبن ، جح  تّحص  ءازجا و  زا  ینخس  سرت ، هیقت و  تروص  رد  یتح  دندادیم ، ماجنا  ار  لامعا  ریاس  تافرع و  هب  فوقو  نایّنس  هارمه 

راب تسخن  ًارهاظ  نارخأتم ، یلالدتـسا  ِیهقف  بتک  رد  دـشیم . توف  ناـنآ  زا  جـح  دـندشیم و  جراـخ  مارحا  زا  يدـه  هدرفم و  هرمع  اـب 
لقن نیا ، زا  سپ  هک  تسا  هتفگ  نخس  هّماع - نایضاق  دزن  هجحيذ  لاله  توبث  قبط  جح - تحـص  ءازجا و  زا  م 1266 )  ) رهاوج بحاص 

یضاق شیپ  رد  هاگ  ره  میناوخیم : دنراد ، هیشاح  نآ  رب  يرایسب  ناهیقف  هک  م 1281 )  ) يراصنا خیش  ّجح  کسانم  رد  يراب  درک . مهاوخ 
؛ هعیش شیپ  رد  دشاب  متشه  زور  هّماع ، دزن  هفرع  زور  اذهل  دشاب ، هدشن  تباث  ًاعرـش  هعیـش  شیپ  رد  دنک و  مکح  دوش و  تباث  لاله  هّماع ،

بـش ِندنام  دشاب  نکمم  ای  هّکم - زا  تسا  ناشیا  جورخ  زور  هک  تافرع - يوس  هب  نتفر  نوریب  رد  ناشیا  تفلاخم  تسا  نکمم  رگا  سپ 
يراـیتخا فوـقو  كاردا  تهج  هب  باـتفآ ، بورغ  زا  شیپ  ادرف  نتـشگرب  نتفر و  اـی  تسا - هفرع  زور  هـک  ادرف - اـت  تاـفرع  رد  زور  نآ 

نینچ هک  تسا  بجاو  سپ  نآ ؛ زا  لـبق  تعجارم  زا  دوـش  نّکمتم  رگا  نآ ، يرارطـضا  كاردا  تهج  هب  باـتفآ  بورغ  زا  دـعب  اـی  هفرع ،
انم رد  ار  دیع  زور  لامعا  دیامن و  زین  نآ  كاردا  هتفر  رعشم  هب  تافرع  ینعی   ] اجنآزا دیامنيرارطـضا ، ای  يرایتخا  فوقو  كاردا  ات  دنک 

كاردا تسا  نکمم  رگا  سپ  اًلـصا ؛ هفرع  فوـقو  كاردا  دوـشن  نکمم  رگا  و  تسا .  مهدزاـی  زور  هماـع  رظن  هبهچرگا   ] دروآ لـمع  هـب 
رد هّیقت  لصاحلا ، دوب . دهاوخ  دساف  لاس  نآ  رد  وا  ّجح  ّالاو  تسا ، حیحـص  وا  جـح  دـنکیم و  تیافک  زین  نآ  سپ  مارحلارعـشم ، فوقو 
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هللاۀیآ و  م 1337 )  ) هورع بحاص  ناهیقف ، ناگرزب  زا  اـجنیا  رد  « 1 . » ملاعلا هللاو  يوقألا . طوحألا  یلع  دوشیمن  لمع  حِّحـصم  ماـقم ، نیا 
دیـس هللاۀیآ  ًارهاظ  و  تسا » لّمأت  لحم  ندوب ، يوقا  : » دناهدز هیـشاح  خیـش  کسانم  ریخا  هلمج  رب  م 1380 ) ، ) يدرجورب نیـسح  اقآ  جاح 

يزجم حیحـص و  ار  هماـع  تعباـتم  فـالخ ، هـب   605 ص : جـح 25 ، مـلع  مدـع  تروـص  رد  يدرجورب ، هللاۀـیآ  یناهفـصا و  نسحلاوـبا 
، فالتخا رد  هشیمه  نوچ  و  دـسیونیم ... : 1331 ش  لاس 1371 / جح  رد  فالتخا  نیا  تبـسانم  هب  مه  یناقلاط  هللاۀـیآ  دناهتـسنادیم و 

يدرجورب هللاۀیآ  ترـضح  ياوتف  دوشیمن و  لصاح  فالخ  هب  ملع  هاگچـیه  دـنیامنیم ، مکح  هام  لّوا  زا  شیپ  زور  کی  زاجح  مکاحم 
( فلا منکیم : لـقن  ار  هنیمز  نیا  رد  رـصاعم  عجارم  زا  ياهدـع  ياوـتف  اـجنیا  رد  « 1 . » تسا هدومن  ناـسآ  ار  لکـشم  نیا  هءاـقب ) هللا  مادأ  )
هچ دشابیم  هّمذ  ئربُم  تسا و  حیحص  ًارهاظ  هّیقت ، تهج  زا  رعشم  تافرع و  فوقو  رد  اهنآ  زا  تیعبت  م 1390 :)  ) هللا همحر  میکح  هللاۀیآ 

تیافک سپ  دـهد . رارق  تناها  تیذا و  ضرعم  رد  ار  دوخ  ناسنا  تسین  جایتحا  دـشاب و  هتـشادن  ای  دـشاب  هتـشاد  عقاو  اب  تفلاـخم  هب  ملع 
هک تسا  نآ  رهاظ  قیرشت ، ياهبش  ندرک  هتوتیبو  ندیشارت  رـس  ینابرق و  هرمج و  یمر  لثم  انم ؛ رد  لامعا  هیقب  اما  اهنآ . اب  فوقو  دنکیم 

یفاک زین  انم  لامعا  رد  اهنآ  زا  تیعبت  تروص ، نیا  رد  تسین ، ای  تسا  قباطم  عقاو  اب  یضاق  مکح  دنادیمن  ینعی  دشاب ؛ هتـشاد  کش  رگا 
دومحم دیـس  هللاۀـیآ  ب ) دروآ . اج  هب  ار  انم  لامعا  هعیـش  بهذـم  قفاوم  هک  تسا  نیا  رهاظ  دـشاب ، هتـشاد  تفلاخم  هب  نیقی  رگا  تسا و 
دنادیم يزجم  ار  تیعبت  هک  قلطم  دـهتجم  هب  عوجر  هلأسم  نیا  رد  یلو  تسین  زیاـج  یّنـس  ِیـضاق  مکح  تعباـتم  م 1394 :)  ) يدورهاش

لمع وا  مکح  هب  دـناوتیم  تسا ، عـقاو  فلاـخم  وا  مکح  دـنادن  هک  یتروـص  رد  م 1395 :)  ) ینالیم يداه  دیـس  هللاۀـیآ  ج ) تسا . زیاـج 
ه) دش . لقن  ناشیا  کسانم  زا  هک  تسا  يراصنا  خیـش  ياوتف  نامه  نیع  ناشیا  ياوتف  م 1405 :)  ) يراسناوخ دمحا  دیس  هللاۀیآ  د ) دیامن .
جح 25، هّیقت  باب  زا  هک  تسا  نیا  رهاظ  دشاب ، مکاح  نآ  مکح  رد  عقاو  اب  تقباطم  لامتحا  رگا  م 1413 :)  ) یئوخ مساقلاوبا  دیس  هللاۀیآ 

تّحـص رد  تسا و  بجاو  یّنـس  مکاح  زا  تیعبت  هّیقت  ضرف  رد  دـیآ . لمع  هب  فوقو  اهنآ  فوقو  زور  رد  تسا و  مزال  تیعبت   606 ص :
ءزج فوقو  نآ  هدش و  مارح  بکترم  دیامن  هیقت  تفلاخم  طایتحا  مسا  هب  یـصخش  رگا  تسین . طایتحا  هب  یتجاح  دنکیم و  تیافک  جح 

تهج زا  رگا  م 1414 :)  ) هللا همحر  یناگیاپلگ  اضردمحم  دیـس  هللاۀیآ  و ) تسا . لطاب  وا  جح  دیامن  افتکا  نآ  هب  رگا  دش و  دهاوخن  جـح 
هب ملاع  دنچ  ره  مالسالا ، ۀّجَح  زا  تسا  جح  نیمه  تیافک  تحص و  يوقا  دنـشاب ، فئاخ  دوخ  هفیظو  هب  لمع  زا  تعباتم و  هب  راچان  هّیقت 
هب لمع  مه  دـعب  دـننک و  تعباتم  ًءاجر  اهنآ  اب  هک  تسا  نآ  طوحا  دنـشاب ، هفیظو  هب  لمع  زا  نکمتم  فوخ  نودـب  رگا  دنـشاب و  فـالخ 

رگید زا  یخرب  رظن  هباـشم  يرظن  ۀلیـسولا  ریرحت  رد  هللا  هـمحر  ینیمخ  ماـما  ماـما  « 1 . » فالخ هب  ملع  مدـع  اـب  یتح  دـنیامن ، دوخ  هفیظو 
قبط یلع  لمعلا  نکمأ  نإف  اندـنع ، تبثی  ملو  هب  مکح  ۀـّماعلا و  نم  یـضاقلا  دـنع  ۀّـجحلايذ  لاله  تبث  ول  دناهتـشون : دـنراد و  ناـگرزب 

ملعلا عم  ۀّحـصلا  دعبی  لب ال  عقاولل ، ۀفلاخملا  نّیبتت  مل  ول  ّجحلا  ّحص  و  مهنع ، ۀیعبتلا  تبجو  ّالإو  بجو ، فوخو  ۀـّیقت  الب  ّقحلا  بهذـملا 
قفُأ امّیـس  انقافآل - ًافلاخم  دجنلاو  زاجحلا  قفُأ  ناک  اّملو  لاکـشإ ...  ۀّیقتلا  ۀفلاخم  عم  ّجحلا  ۀّحـص  یف  لب  ۀفلاخملا ، زوجت  الو  ۀـفلاخملاب ،

/6 / 29 لاوش 1399 / خیرات 28  رد  قلطم  عطاق و  روطهب  لودـع و  رظن  نیا  زا  سپـس  اما  « 2 . » ًاردانّالإ ۀـفلاخملاب  ملعلا  لصحی  الف  ناریإ -
. دیشاب هتشاد  فالخ  هب  عطق  هچرگا  تسا  يزجم  مزال و  ّتنس  لها  ناردارب  تاُضق  مکح  زا  تعباتم  نیفوقو ، رد  دندرک : مالعا  1358 ش 
راگزور و نیا  رد  ناتـسبرع  عضو  هب  هجوت  اب  دـش و  هراشا  اهنآ  زا  ياهمـش  هب  رتشیپ  هک  یخیرات  ثداوح  هب  هجوت  اـب  دـسریم  رظن  هب  « 3»

ینعی لَّمُک ؛ زا  یکی  هتـسراو و  بّذهم و  هیقف  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  زا  شیپ  نرق  ود  دودح  تسا و  نیمه  حیحـص  رظن  جح ، هژیو  طیارش 
رد حورطم  عورف  زا  ثحب  زا  سپ  رهاوج  بحاـص  تسا . هتـشاد  ار  اوتف  نیمه  م 1212 )  ) هللا همحر  موـلعلارحب   607 ص : جح 25 ، همالع 

و رکذلاب ، هّلک  کلذ  نم  یلوأ  ّهنأک  و  هیلإ ، ۀجاحلا  ّدتـشت  مهم  ءیـش  یقب  معن  دـسیونیم : هنیمز  نیا  رد  سورد  هرکذـت و  ریرحت ، یهتنم ،
فوقولا یمامإلل  ّحصی  لهف  مهدنع ، ۀفرع  اندنع  ۀـیورتلا  موی  نوکی  هجو  یلع  لالهلاب  مکح  ۀـّماعلا و  یـضاق  دـنع  ۀـنّیبلا  تماق  ول  ّهنأ  وه 

امک هنم ، ضرفلا  ّلحم  يذـلا  عوضوملا  یف  اـهتوبث  مدـعل  ءيزجی ، ـال  وأ  هریغب ، فیلکتلا  رـسعیو  ۀـیقتلا  ماـکحأ  نم  ّهنـأل  ئزجی ، مهعم و 
ّیلإ ّبحأ  هیـضقأ  ّمث  ًاموی  رطفُأ  نَأل  : » اهنم یتلا  صوصنلا  هیلع  ّتلد  يذلا  ناضمر  رهـش  یف  دیعلاب  مهمکح  یف  ءاضقلا  بوجو  هیلإ  ئموی 
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دقو ءاضقلا . یف  هلثم  لامتحاو  جرحلل ، مکحلاب  ًاقاحلإ  انه  ءازجإلاب  لوقلا  دعبی  الو  کلذ ، یف  ًامالک  مهل  دجأ  مل  یقنع »؟ برـضی  نأ  نم 
هماّلع هک  اـجنآ  زا  « 1 . » ملاعلا هللاو  هکرت ، یغبنی  ـال  طاـیتحالاف  کـلذ  عم  نکلو  یئاـبطابطلا ، ۀـماّلعلل  ًاـبوسنم  کلذـب  مکحلا  یلع  ترثع 

نآ بناوج  رب  هتخانش و  اًلماک  ار  مکح  عوضوم »  » رتتسرد ترابع  هب  اجنآ و  طیارش  و  « 2  » هدوب همرکم  هّکم  رواجم  لاس  دنچ  مولعلارحب 
ثحب سرد و  مرگ  لفحم  رد  مق ، ای  فجن  رد  یهیقف  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  نیا  تسا و  هدرک  رداص  ییاوتف  نینچ  یتسردهب  هتشاد ، فارشا 
ياهدع هک  ییاهتبیـصم  هدش و  عقاو  هک  ییاهلتق  هب  هجوت  نودب  هّیقت و  هب  ندرکن  لمع  هژیو  تالکـشم  زا  غراف  نایعیـش و  هوبنا  نایم  رد  و 

. تسا عوضوم  نآ  هرابرد  اوتف  ِطرش  لّوا  عوضوم ، تسرد  قیمع و  تخانش  يرآ ، دهدب . اوتف  دهاوخب  دناهدش ، لمحتم  عوضوم  نیا  يارب 
کی یتح  دندرازگ و  جح  ّتنس  لها  اب  ناشراوگرزب  باحصا  مالسلا و  مهیلع  موصعم  همئا  لاس  تسیود  دودح  روضح ، رصع  رد  يراب ،
تدم نیا  مامت  رد  هک  مه  لامتحا  نیا  دنـشاب . هدرکن  یهارمه  نانآ  اب  جح ، يدعب  کسانم  تافرع و  فوقو  رد  هک  هدـشن  لقن  مه  دروم 

نامکاح  608 ص : جـح 25 ، راگزور  نآ  رد  تسا . دـیعب  رایـسب  دـندوب ، لوقلا  قفّتم  لاله  تیؤر  رد  نانآ  ّجاـحلا  ریما  تنـس و  لـها  اـب 
متـشه لاس  ياهجاحلاریما  بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم  دـندوب و  نانآ  وریپ  فقاوم  همه  رد  مدرم  دـندرکیم و  بصن  جاحلاریما  هراومه 

مالـسلا و مهیلع  همئا  یهارمه  مدـع  اـهنت  هن  سکع ، هب  « 1 . » تسا هدرب  مان  صوصخم  یباب  رد  ار  جـنپ  یـس و  دصیـس و  لاـس  اـت  ترجه 
تیاور رد  هکنانچ  دـناهداد ؛ روتـسد  اهنآ  تعباتم  هب  یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  موصعم  هکلب  هدـشن ، لقن  اهنآ  جاحلاریما  هماع و  اب  باحـصا 

ٍرَفْعَج ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  اَّمَلَف  یَحْضَْألا  ِیف  ِماَوْعَْألا  َْکِلت  ْنِم  ٍماَع  ِیف  ًۀَنَـس  اَنْکَکَـش  اَّنَأ  مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  تسا : هدمآ  دوراجلایبا 
ُمْوَی ُمْوَّصلا  َو  ُسانلا ، یِّحَُـضی  َمْوَی  یَحْـضَْألا  َو  ُسانلا ، ُرِطُْفی  َمْوَی  ُرْطِْفلا  : » مالـسلا هیلع  َلاَـقَف  یِّحَُـضی ، اَِنباَحْـصَأ  ُضَْعب  َناَـک  َو  مالـسلا  هیلع 

فوخ و نودب  هفیظو ، هب  لمع  زا  نّکمت  و  نآ ، مدع  فالخ و  هب  ملع  نایم  مالـسلا  هیلع  ماما  فیرـش ، ثیدح  نیا  رد  «. 2 « » ُسانلا ُموُصَی 
: دناهدرک لقن  بیترت - هب  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  زا  هریره  وبا  هشیاع و  زا  ّتنس  لها  نینچمه  دناهدادن . لیـصفت  نآ ، مدع  هیقت و 
. َنوُّحُضَت َمْوَی  یَحْـضألاَو  َنوُرِطُْفت ، َمْوَی  ُرْطِفلا  َو  َنُوموُصَت ، َمْوَی  ُمْوَّصلا  « - 3  .... » ُسانلا یِّحَُضی  َمْوَی  یَحْـضألاَو  ُسانلا ، ُرِطُْفی  َمْوَی  ُرْطِفلا  - 

ۀعامجلاعم رطفلا  موصلا و  ّنأ  اذه : ینعم  اّمنإ  : » لاقف ثیدحلا ، اذه  ملعلا  لهأ  ضعب  رّسف  تسا : هتفگ  ریخا  ثیدح  ریـسفت  رد  يذمرت  « 4»
عامتجا رد  ذوفن  تیرثکا و  هشیمه  هکنآ  اب  تسا : هتـشون  هراـب  نیا  رد  شیپ  اـهلاس  هللا  همحر  یناـقلاط  هللاۀـیآ  موحرم  «. 5  » ساـنلا مْظُع  و 

هعیـش و صوصخم  هفیظو  هدـشن ، نایب  حوضو  روطهب  ثیداـحا ، نیقباـس و  یهقف  بتک  رد  هچنآ  هدوب و  تعاـمج  ّتنـس و  لـها  اـب  جـح ،
زا هک  نیفقوم ، كاردا  هرابرد   609 ص : جـح 25 ، تایآ  رهاوظ  ام و  ثیداحا  سکع ، هب  هکلب  تساهنآ ، يارب  هام  لّوا  تاـبثا  یگنوگچ 

تایآ و ثیداحا و  هب  یلماک  هجوت  نوچ  رخأتم ، ياهقف  زا  یـضعب  تسا ....  مومع  زا  تیعبت  عامتجا و  كاردا  هب  رظان  تسا ، جـح  ناکرا 
جح دروم  رد  وم  هب  وم  تسا ، لاله  یعرـش و  تاعوضوم  تابثا  رد  ًامومع  هک  ار  يدـعاوق  نیزاوم و  نامه  دـناهدومنن ؛ ناگتـشذگ  هریس 

هب ملع  ندوبن  دـناهدومن ، فـالتخا  جـح و  تیعقوم  ثیداـحا و  تاـیآ و  نیا  رد  تقد  هجوت و  هک  اـهنآ  یلو  دـنیامن ، لاـمعا  دـنهاوخیم 
مزال لاوش  اـی  ناـضمر  هاـم  تاـبثا  لـثم  رد  هک  ار  يوق  نظ  اـی  ملع  هدـهاشم و  دـننکیم و  تیعبت  هب  مکح  دـننادیم و  یفاـک  ار  فـالخ 
ملع هاگچیه  دنیامنیم  مکح  هام  لّوا  زا  شیپ  زور  کی  زاجح  ِمکاحم  فالتخا ، رد  هشیمه  نوچ  دنرامـشیمن و  مزال  اجنیا  رد  دننادیم 

رد هک  تسا  ینتفگ  « 1 . » تسا هدومن  ناسآ  ار  لکشم  نیا  هءاقب ) هللامادا   ) يدرجورب هللاۀیآ  ترـضح  ياوتف  دوشیمن و  لصاح  فالخ  هب 
دوخ ياوتف  هراب  نیا  رد  ًامسر  هرس  سدق  يدرجورب  نیسح  اقآ  جاح  هللاۀیآ  موحرم  لاس 1373  هّجحيذ  رد  ینعی  شیپ ؛ لاس  هس  هاجنپ و 
قفا فالتخا  عوضوم  نوچ  تسا : هدمآ  « 2 ( » هّجحيذ 1373  7 هبنش ، خّروم   ) مالسا نییآ  هیرـشن  رد  هنیمز ، نیا  رد  تسا . هدرک  مالعا  ار 
راچد جاّجح  فالتخا ، نیا  ببـس  هب  اهلاس  نیا  رد  دشیم و  روشک  ود  رد  لاله  تیؤر  فالتخا  بجوم  اهلاس  یـضعب  رد  زاجح  ناریا و 

مهن زور  رد  زج  ار  تافرع  رد  فوقو  هزاجا  هچو  چـیه  هب  يدوعـس  تلود  روما  يایلوا  هکنیا  اب  جاجح  زا  یـضعب  دـندیدرگیم و  لاکـشا 
زا دـعب  زور  دنتـشاد  رارـصا  لاله ، تیؤر  فالتخا  ناکما  قفا و  فالتخا  هب  هجوت  نودـب  دـنهدیمن ، لحم  یـضاق  مکح  قباطم  هجحيذ 

فوقو تافرع  رد  دوشیم  بوسحم  هام  نآ  مهن  ناریا  میوقت  قباطم  هّجحيذ  مهد  لحم ، یـضاق  مکح  قباـطم  هک  جاـجح ، هماـع  فوقو 
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لیکـشت هجراخ  روما  ترازو  رد  هک  جح ، یمئاد  نویـسیمک  اذلو  دیدرگیم ...  نانآ  یناج  همدص  هکلب  نیهوت  بجوم  رما  نیا  دـنیامن و 
هللاۀیآ  610 ص : جـح 25 ، ترـضح  روضح  عوضوم ، ندـش  نشور  رما و  نایرج  شرازگ  يارب  ار  اینلیعامـسا  ربکا  جاح  ياقآ  دوشیم ،

. دوش نّیعم  هراب  نیا  رد  جاجح  فیلکت  دنیامن و  اتفتسا  هلمظعم  زا  باب  نیا  رد  ات  داتـسرف  ناهج  نایعیـش  دیلقت  عجرم  يدرجورب ، یمظعلا 
هللا مسب  دـسریم : مومع  عالطا  هب  ریز  حرـش  هب  دـناهدومرف  رداص  هراـب  نیا  رد  هک  يدرجورب  یمظعلا  هللاۀـیآ  ترـضح  ياوتف  نتم  نونکا 
مه کسانم  رد  و  دوش ، تیؤر  مدـع  لاله و  تیؤر  فالتخا  بجوم  تسا  نکمم  ناریا  قفا  اب  زاـجح  قفا  فـالتخا  هتبلا  میحرلا  نمحرلا 
نآ قبط  رب  لمع  هب  ار  جاح  دنک  مازلا  تاضق  مکح  زا  تیعبت  هب  تسا  ّجاح  رما  يّدـصتم  هک  یتموکح  هک  یتروص  رد  هک  ماهتـشون  ریقح 

تّحص هب  موکحم  اهنآ  ّجح  تسا و  زیاج  مکح  قبط  رب  ناشندرک  لمع  دننادن ، عقاو  اب  ار  مکح  نآ  تفلاخم  جاح  هک  یتروص  رد  مکح ،
رّکذت تاضق  هب  هک  دننک  هرکاذـم  تسا ، نیملـسم  جـح  روما  يّدـصتم  هک  زاجح ، تموکح  اب  ناریا  تموکح  تسا  یـضتقم  نکل  تسا .
تاضق تسا  مومع  يالتبا  دروم  دنوریم و  جح  هب  هیمالـسا  کلامم  مامت  زا  تسا و  نیملـسم  مامت  نیب  كرتشم  نوچ  جح  رما  هک  دـنهد 

اهنآ فیلکت  دنوش و  عقاو  اب  مکح  تفلاخم  هب  ملاع  جاح  ضعب  دوشن  بجوم  هک  دننک  تقد  دنرادن و  اور  حماست  لاله  تیؤر  زارحا  رد 
( یئابطابطلا نیسح  . ) ۀّینیدلا فئاظولا  نم  مهیلعو  انیلع  ام  ءادأل  نیملسملا  عیمج  انقّفوی و  نأ  هنأش  ّزع  هللالأسن  دوش . لکشم  تهج  نیا  زا 

هّکم رد  هجح  يذ  لاله  تیؤر  مالعا  توبث و  یگنوگچ  د )

هکنانچ هک - مینادیم  ردقنیمه  میرادن ، یعالطا  نادنچ  هتـشذگ  رد  هکم ، رد  هماع  تاضق  دزن  لاله  تیؤر  توبث  یگنوگچ  تایئزج  زا 
رد لّقادـح  نینچمه  دـننکیم . دامتعا  یهاگ  مه  وگغورد  قساف و  ِدوهـش  تداهـش  هب  تشذـگ - يراصنا  جارـس  جاح  موحرم  نخـس  رد 

کی لاله ، تیؤر  مالعا  زا  دـبای ، ققحت  هماع ، رظن  هب  ربکا » جـح   » رتدوز زور  کی  مالعا  اب  دوب  نکمم  هک  ییاـهلاس  رد  ناـینامثع ، هرود 
یناقلاط هللاۀـیآ  موحرم  رگید ، يوس  زا   611 ص : جـح 25 ، تشذـگ . لیـصفت  هب  هکنانچ  دناهتـشادن ، ییابا  یقیقح ، تقو  زا  رتولج  زور 

رد مات  طایتحا  تقد و  يدوعـس  تاماقم  یخرب  لوق  زا  لاس 1371 ، هب  هکم  رد  هجحيذ  لاله  توبث  رد  فـالتخا  تبـسانم  هب  هللا ، همحر 
جح رما  هرابرد  هک  یتیمها  ینید و  تاررقم  هب  زاجح  تلم  تلود و  هک  يدـّبعت  اب  دـسیونیم : ناشیا  دـنکیم . لقن  ار  لاله  توبث  مـالعا 

هک یلاس  ره  رد  ارچ  دننکیم !؟ دساف  هحماسم  اب  ار  رفن  اهرازه  جـح  هچ  يارب  دـننکیمن . مالعا  ار  هام  لّوا  دوشن ، یفاک  قیقحت  ات  دـنراد ،
هچ ره  هکنآ  اب  دشابیمن ؟ رّخؤم  زور  کی  هحماسم  يور  زا  ارچ  دوشیم و  مدقم  زاجح  هام  لّوا  زور  کی  هشیمه  دـیآیم  شیپ  فالتخا 

؟ تسین روآ  ناـنیمطا  نئارق  نیا  اـیآ  دراد . يرتـشیب  دوس  اـهنآ  يارب  دـشاب ، مه  زور  کـی  هچرگ  دـننک ، فقوت  زاـجح  رد  رتـشیب  جاّـجح 
دیدجت هرابرد  نایناریا  یضعب  لمع  زا  يدوعس  دهعیلو  تفگیم : جح  مایا  نایاپ  زا  سپ  زاجح ، رد  ناریا  ریفـس  ملعا ، رّفظم  ياقآ  هکنانچ 

ره زا  شیب  هجحيذ  ناضمر و  هام  تابثا  هرابرد  ام  تقد  مینک ! دـساف  ار  مدرم  جـح  هک  میراد  يرظن  هچ  ام  دوب : هتفگ  دوب و  ّرثأتم  فقوم 
ره هب  « 1 . » دنکیمن مالعا  تلود  دنکن  مکح  یـضاق  ات  دنکیمن و  مکح  یـضاق  دنهدن  یهاوگ  فلتخم  طاقن  زا  رفن  هاجنپ  ات  تسا . يرما 

. تسا نآ  مالعا  تیؤر و  توبث  یلعف  عضو  تسا ، مهم  هچنآ  درادـن . ام  یلعف  عضو  يارب  يریثأـت  نادـنچ  دـشاب ، هنوگره  هتـشذگ  لاـح ،
کی تداهـش  اب  هک  تسا  هدروآ  ناتـسبرع  رد  یئاضق  یلاع  ياروش  سییر  زا  لقن  هب  2000 م  / 1 خیرات 15 / رد  طسوألا  قرـشلا  همانزور 
مالعا ناتسبرع  رد  لوؤسم  تاماقم  اّما  تسا . مزال  رفن  ود  تداهش  لقادح  رطف  دیع  تابثا  يارب  یلو  دوشیم ، تباث  ناضمر  هام  زاغآ  رفن 

ار راـیعم  نیا  دـناهدرکیم . هدافتـسا  دوشیم ، نیودـت  نآ  ساـسا  رب  يرقلاّما  میوـقت  هک  يراـیعم  زا  لاـس 1420  زا  شیپ  اـت  هک  دـناهدرک 
ای تعاس  دیـشروخ 12  بورغ  ماگنه  لاله  ّنس  رگا  نآ ، ساسا  رب  هدرک و  نییعت  یلعألا ) ءاتفإلا  سلجم   ) ناتـسبرع ياتفا  یلاـع  ياروش 

كالم لاله ، تیؤر  مدع  ای  تیؤر  رایعم  نیا  رد  هک  تسا  حـضاو  تسا . يرمق  هام  لّوا  زور  بش ) نآ  يادرف  هن   ) زور نامه  دـشاب  رتشیب 
بش بورغ  زا   612 ص : جـح 25 ، لاله  کی  ّنس  تسا  نکمم  ور  نیا  زا  تسا . كالم  یموجن  تابـساحم  هنراـقم و  هظحل  هکلب  تسین 

«1 . » دشاب هداتفین  قافتا  ياهنراقم  زونه  ساسا ) نیا  رب  هام  لّوا  بش  ینعی   ) هتشذگ بش  بورغ  ماگنه  ینعی  دشاب ؛ تعاس  یفنم 12  لبق ،
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رب يرقلاّما  میوقت  دیوگیم : دنکیم و  دقن  تدشهب  ار  شور  نیا  ادیص ، رد  شاینارنخس  رد  1999 م  / 11 رد 13 / هّورم  فسوی  روسفورپ 
نیا زا  تسا . هتـسناد  هام  لّوا  تسین ، نکمم  لاله  تیؤر  ًاساسا  هک  ار  یعقاوم  هک  يروط  هب  تسین  راوتـسا  یملع  تسرد  طـباوض  ساـسا 

؛ دناهدوب ریگرد  هتشاد و  رظن  فالتخا  هراب  نیا  رد  ناتسبرع  ياتفا  ياروش  فاقوا و  ترازو  اب  مالسا  ناهج  نامّجنم  نّویکلف و  هراومه  ور 
ّدلوت زا  لبق  تعاس  ارچ 24  هک  درک  ضارتعا  ضایر  ياتفا  ياروش  هب  ناضمر 1418 ، هام  رد 23  ندرا  زا  دیز  وبا  حودمم  متاح  داتسا  اًلثم 

رگا : » تشون داد و  طبریب  یخساپ  یملع ، یعرـش و  نیزاوم  هب  هجوت  نودب  روکذم  ياروش  دناهتـسناد و  لاوش  هام  زاغآ  ار ، لاّوش  لاله 
بورغ ماگنه  زا  یعرـش  زور  اریز  تسا ؛ هاـم  لّوا  ادرف - هن  زور - ناـمه  دـشاب ، رتشیب  اـی  تعاـس  دیـشروخ 12  بورغ  تقو  رد  هاـم  ّنس 

ات لاس 1420  زا  روکذـم  ياروش  ماهدرک . لقن  لاله  تیؤر  مراهچ  دـلج  رد  ار  هّورم  فسوی  نانخـس  حورـشم  دوشیم .»! زاغآ  دیـشروخ 
يادرف دـنک ، بورغ  دیـشروخ  زا  دـعب  هام  لبق ، ِهام  مهن  تسیب و  زور  بورغ  رد  رگا  نآ  ساسا  رب  هک  درک  یفرعم  يرگید  هطباض   1422

یفطصم یکز  رتکد  لاـس 1422  رد  تسا . رتلوـقعم  یلبق  شور  زا  یلو  تسین  تسرد  زین  هطباـض  نیا  دـنچره  تسا . هاـم  لّوا  ِزور  نآ ،
دوشیم لامعا  ناتـسبرع  رد  يرتدیدج  رایعم  لاس 1423  زا  هک  درک  مالعا  یمالـسا ، موجن  یللملانیب  شیاـمه  نیمود  رد  ياهلاـقم ، ّیط 

اهطرش نیا  دوب . دهاوخ  دیدج  هام  زور  نیلّوا  دعب  زور  دشاب ، هتشاد  دوجو  طرش  ود  يرمق  هام  مهن  تسیب و  زور  رد  رگا  نآ ، ساسارب  هک 
613 ص : جح 25 ، دتفیب . قافتا  دیشروخ  بورغ  زا  دعب  هام  بورغ  . 2 دشاب . دیشروخ  بورغ  زا  لبق  يزکرم  نیمز  هنراقم  . 1 زا : دنترابع 

عورـش لامتحا  نیـشیپ ، طباوض  دننام  زین  هطباض  نیا  رد  اریز  درادـن ؛ یناسمه  یملع  یعرـش و  طباوض  اب  زین  هطباض  نیا  هک  تسا  نشور 
یموجن تابساحم  اب  یتح  هدرکن و  فرطرب  ار  لاکـشا  نیا  مه  اهرایعم  حیحـصت  تسا و  دایز  تعاس  زا 12  رتمک  ّنس  اب  ِهام  اب  يرمق  هاـم 

اب ِهام  دوش  هتفگ  تسا  رتهب  اًلثم  تسین و  حیحـص  دراوم  نیا  رد  لاله  هملک  لامعتـسا  نیارباـنب ، تسا . نکمم  ریغ  ییاـهلاله  نینچ  دوجو 
تشه زا  رتمک  ّنس  اب  ِهام  رد  باتزاب  نیا  و  هام ، هبل  زا  دیشروخ  رون  باتزاب  ینعی  لاله  نوچ  هتعاس ؛ شش  ِلاله  هن  و  تعاس ، شـش  ّنس 

رب ناتـسبرع  ماگنهدوز  ِمالعا  تسا ، هدش  يرمق  ياههام  عورـش  رد  یمظنیب  بجوم  ریخا  ياهلاس  رد  هچنآ  سپ  دـهدیمن . يور  تعاس 
یپایپ زور  هس  ات  تسا  هدش  بجوم  هاگ  یتح  هک  تسا  هدوب  رییاعم  نیا  زا  اهروشک  زا  یـضعب  ِفرِـص  ِيوریپ  و  روکذم ، ياهرایعم  ساسا 

لاح دـننکیم . يوریپ  یفلتخم  کلامم  زا  نیمزرـس ، نیا  رد  ناملـسم  فلتخم  ياـههورگ  اریز  دوش ! مـالعا  رطف  دـیع  هدـّحتم  تـالایا  رد 
رادراک شرازگ  رد  هک  روطنامه  يراب  « 1 . » هزور هس  هن  تشاد  دوجو  هزور  ود  ِفالتخا  عبتلاب  درکیمن  مالعا  رتدوز  ناتـسبرع  هچناـنچ 

اجنآ رد  اهنت  هک  يروطهب  درک  مالعا  ار  هجحيذ  لّوا  اهروشک  ریاس  زا  رتدوز  ناتسبرع  طقف  لاس 1371 ، رد  تشذگ ، ناتسبرع  رد  ناریا 
طباوض اب  قباطم  ریغ  طلغ و  هبـساحم  نیا  ساسا  رب  اهلاس ، یخرب  رد  نینچمه  نآ . زا  سپ  اهروشک  ریاس  رد  دوب و  ناـبرق  دـیع  هبنـش  زور 

لاس 1419، رد  اًلثم  دـناهدرک ؛ لاله  تیؤر  توبث  مالعا  لاله ، دـلوت  زا  شیپ  یتح  دوهـش ، هب  دامتعا  ساسا  رب  اـی  لـاله ، توبث  حـیحص 
هجحيذ لّوا  هبنشجنپ  هدش و  تیؤر  هجحيذ  لاله  دنفسا 1377 ) قباطم 26   ) هبنشراهچ زور  بورغ  هک  دندرک  مالعا  يدوعـس  تاماقم 

دوجو هب  دیدج  لاله  ات  دوب ، هدماین  دیشروخ  قرش  تمـس  هب  هدیـسرن و  هنراقم  هب  هام  زونه  روبزم  هبنـشراهچ  بورغ  هک  یلاح  رد  تسا .
دوب و زور  نامه  هقیقد  تعاس 21 و 48  دیشروخ  هام و  هنراقم  تعاس 18 و 31 و  هبنشراهچ  نآ  رد  هّکم  رد  دیـشروخ  بورغ  اریز  دیآ ؛

ياهلاقم رد  دسیونیم : یموجن  لئاسم  ناسانشراک  زا  یکی  دوب . هّکم  قفا  ریز  هجرد  هس  هام  دیـشروخ ، بورغ   614 ص : جح 25 ، ماگنه 
ياهلاس 1410، رد  يدوعس  ناتسبرع  میوقت  رد  نیرین  نارق  تقو  هکم و  قفا  هب  باتفآ  بورغ  تقو  تسا ، هدش  رـشتنم  يزلام  رد  ًاریخا  هک 
هک هتفرگ  تروص  نیرین  نارق  زا  لبق  هام  لّوا  لاله  تیؤر  ياـعدا  دروم  رد 14  هک  دوش  یم  هظحالم  تسا و  هدـش  هسیاقم   1412 ، 1411

هداد تیؤر  هب  مکح  نارق  زا  لبق  هقیقد  هاـجنپ  تعاـس و  تشه  یتح  بجر 1411  لّوا  لاله  تیؤر  رد  لاـثم  ناونع  هب  تسا  لاـحم  يرما 
زا ناتسبرع  دشلیکـشت  نارهترد  یمالـسا  ياهروشک  نارـس  سنارفنک  هکیلاس  رد  دیوگ : زین  یتلادع  یقت  رتکد  موحرم  «. 1  » تسا هدش 

هللاۀیآ نم و  يربهر ، مّظعم  ماقم  روتسد  هب  هاگنآ  دنک . تکرش  دشیم  لیکشت  هّدج  رد  هک  یمالسا  میوقت  هسلج  رد  ات  درک  توعد  ناریا 
 ... میریگیم رظن  رد  ار  هّکم  راهنلافصن  ام  هک  دنیوگب  ینعی  دننادب ؛ عجرم  ار  هّکم  هک  دوب  نیا  ناشفدـه  اهنآ  میتفر و  اجنآ  هب  يریخـست 
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نآ نتفریذپ  لاح  ره  هب  اریز  دنداد ؛ عنتمم  يأر  مه  يریخست  هللاۀیآ  مدرک و  توکس  نم  دنتـشاذگ ...  يأر  هب  اجنآ  رد  ار  عوضوم  سپس 
هک ییاهزور  نآ  یتح  درک و  اجهباج  ار  دیع  اهلاس  زا  يرایسب  رد  ناتـسبرع  دیدرگ ...  یفتنم  هلأسم  مه  دعب  دوب ...  لکـشم  هعیـش  رظن  زا 

ناهیقف و زا  رما  ناـّیلوتم  منکیم  داهنـشیپ  اـجنیا  رد  « 2  .... » دنتـسین یتاصخـشم  عبات  اهنیا  ینعی  دومن ؛ لطاب  ًادـعب  دوب ، هدرک  مـالعا  دـیع 
هک دننامهفب  اهنآ  هب  یضتقم  لکش  هب  دننک و  هرکاذم  ناتسبرع  رد  لوؤسم  تاماقم  اب  دنریگب و  کمک  یناریا  موجن  تئیه و  ناصـصختم 

تسا نیا  رثکادح  لاح ، ره  هب  دننک . رظندیدجت  هکلب  ات  یهقف  ینابم  اب  هن  تسا  راگزاس  یموجن  ینابم  اب  هن  هام  لّوا  مالعا  رد  نانآ  شور 
هک ناـنچ  و  دوبن » یگنر  هایـس  زا  سپ  هک  یتـفگ   » و ۀـیرق » ناداـّبع  ءارو  سیل   » یلو دوـشیم ، ادـیپ  فـالخ  هب  عـطق  دراوـم  یخرب  رد  هک 

. تسا حیحص  جح  مزال و  اهنآ  تعباتم  مه ، فالخ  هب  عطق  اب  هک  دناهداد  روتسد  ینیمخ  ماما  تشذگ 

رئاز ياههلاقم  هدیزگ  . 3

«1  » دهاوخیم راکتشپ  هلصوح و  دهاوخیمن ، غوبن  نآرق  ظفح 

مسارم زا  سپ  هدرک و  نیودت  ار  دوخ  هلاسر  هک  تسا  فیرش  یتعنـص  هاگـشناد  تارباخم  يارتکد  هرود  يوجـشناد  تناید  اضر  سدنهم 
تـسا هتـسناوت  نونکات  هک  تسا  یمالـسا  ناریا  زاـتمم  هتـسجرب و  ناـیراق  ناـظفاح و  زا  لاـح  نیع  رد  وا  درک . دـهاوخ  عاـفد  نآ  زا  جـح 

لوا هبتر  لاـس 75 ، رد  يروشک  مود  هبتر  لاسرد 73 ، میرک  نآرق  ظفح  تاقباسم  رد  يروشک  مود  هبتر  دـنک . بسک  ییـالاب  ياـههبتر 
نارس سالجا  یللملا  نیب  تاقباسم  رد  لوا  هبتر  لاس 81 و  رد  يروشک  مود  هبتر  لاس 78 ، رد  يروشک  موس  هبتر  لاس 76 ، رد  يروشک 

رد نانبل  تاقباسم  لّوا ، هبتر  بسک  هب  قفوم  لاس 73  رد  هیروس  تاقباسم  رد  نینچمه  يو  تسا . لیبق  نیا  زا  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس 
رد هچنآ  دیدرگ . لوا  هبتر  ذـخا  هب  قفوم  لاس 75  رد  نانبل  تاقباسم  رد  ماجنارـس  موس و  هبتر  بسک  رـصم  تاقباسم  لوا ، هبتر  لاس 73 

دوب ینامز  هب  طوبرم  نآرق  ظفح  تسا و  رتویپماک  هرود  هرود ، دنیوگیم  یـضعب  تسا . ناشیا  اب  ام  يوگ  تفگ و  لصاح  دیناوخیم  ریز 
مهم هتکن   616 ص : جـح 25 ، تسیچ ؟ امـش  رظن  دـندرکیم ، طبـض  تبث و  دوخ  هظفاح  رد  ار  نآرق  دـیاب  دنتـشادن و  رتویپماک  مدرم  هک 

هب رداق  هک  رتویپماک  دنک . خوسر  شتـسوپ  تشوگ و  رد  نآرق  دشاب و  سونأم  نآرق  اب  دـیاب  دراد و  زاین  نآرق  هب  مدآ  دوخ  هک  تساجنیا 
هللا دـیری  امنا   » مالـسلا مهیلع  تیب  لها  ریهطت  هیآ  لثم  یتایآ  اًلثم  هک  تساجک  رتویپماـک  موریم  تراـیز  هب  نم  یتقو  تسین . اـهراک  نیا 

ار راک  رگا  دزاس . ناشنرطاخ  ار  تیب  لها  تلزنم  ناش و  دـنک و  يروآدای  نم  هب  ار  اریهطت » مکرهطیو  تیبلا  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل 
متسه و ظفح  نوچ  منکیم ، هرود  ار  نآرق  رابکی  یهام  نآلا  یلو  منک . هرود  ار  نآرق  متـسناوتیمن  رگید  مدرکیم ، راذگاو  رتویپماک  هب 

ظفح ار  هیآ  دـنچ  دـنناوتیمن  یتح  دـنرادن و  یبوخ  هظفاـح  دارفا  یـضعب  منک . هدافتـسا  یهلا  تاـیآ  تئارق  يارب  مناوتیم  یتصرف  ره  زا 
یـصخش هبرجت  يور  زا  نم  دهاوخیم ؟ هظفاح  نآرق  ظفح  رگم  دننک ؟ ظفح  ار  نآرق  لک  دنناوتیم  روطچ  دارفا  نیا  امـش  رظن  هب  دننک .

هک تسا  يروشک  ناتسکاپ  تسا . راکتـشپ  هلـصوح و  دهاوخیم  هک  يزیچ  دهاوخیمن ، غوبن  نآرق  ظفح  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  دوخ 
نآرق ظفاح  دـنراد ، مه  يداع  هظفاح  ًالومعم  هک  نآ  تیعمج  زا  رفن  نویلیم  کی  اما  دراد . تیعمج  ناریا  ربارب  ود  تسا و  ودرا  نآ  ناـبز 

ام ارچ  دـشاب . هتـشاد  نآرق  ظفاح  رفن  رازه  ینعی 500  نآ  فصن  لقادح  دیاب  دراد ، تیعمج  ناتـسکاپ  فصن  هک  ناریا  ًاتدـعاق  دنتـسه و 
سناسیل ای  ملپید  نتفرگ  يارب  هک  ردـق  نیا  ناریا ، رد  فرع  قباطم  میـسرب ؟ تسا  نامروشک  هتـسیاش  هک  یباـصن  دـح  نآ  هب  میاهتـسناوتن 

ظفح هب  مزلم  ار  دوخ  ام  هک  هدـماین  دوجو  هب  ساسحا  نیا  زونه  هنافـسأتم  دوشیمن . شالت  نآرق  ظـفح  يریگارف و  يارب  دوشیم ، دـیکأت 
. دوب دهاوخ  ریذپناکما  لاس  راهچ  تدم  رد  نآرق  ظفح  راشف ، نودب  یتحار و  هب  مینک  شالت  مه  دروم  نیا  رد  رگا  ًاملـسم  مینادب . نآرق 
هب تقو  تعاس  مین  يزور  لقادح  یسک  رگا  مهدیم  لوق  امـش  هب  نم  یتحار ! نیمه  هب  دییوگیم ؟ امـش  هک  تسا  یتحار  نیمه  هب  اعقاو 
رد دزادرپب  دیدج  تایآ   617 ص : جـح 25 ، ظفح  هب  ار  تعاس  عبر  یلبق و  تاظوفحم  رارکت  هب  ار  تعاس  عبر  هک  بیترت  نیا  هب  راک  نیا 
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عون کی  مدوب ، نآرق  ظفح  يوزرآ  رد  هک  لیاوا  نآ  مه  نم  دیهاوخب  ار  شتـسار  درک . دهاوخ  ظفح  ار  نآرق  لاس  راهچ  رثکادح  تدم 
هب زاین  نآرق  ظفح  لاح  ره  هب  مدش . ّقفوم  مداد ، جرخ  هب  راکتـشپ  دش و  داجیا  نم  رد  هزیگنا  رواب و  نیا  یتقو  اما  متـشاد . دروم  یب  سرت 

نیلوا يارب  لاس 73  دوب ؟ یلاس  هچ  رد  امش  جح  رفس  نیتسخن  دهد . همادا  رتيوق  هزیگنا  اب  دنک و  زاغآ  ار  نآ  ناسنا  هک  دراد  يوق  هزیگنا 
نآ زا  یشان  رفـس  نیا  مدمآ . جح  رفـس  هب  لاس 74  ینعی  دـعب  لاـس  يارب  مدروآ و  تسد  هب  ار  فاـقوا  يروشک  تاـقباسم  مود  هبتر  راـب 

دیاهدرک و یط  ار  یملع  هجرد  نیرتالاب  ات  اههتشر ، نیرتلکشم  زا  یکی  رد  یهاگشناد  تالیصحت  هنیمز  رد  مه  امـش  دوب . ینآرق  هقباسم 
ره یگدنز  رد  نآرق  هک  يرثا  نیرتگرزب  دینادیم ؟ هچ  ار  تیقفوم  نیا  لیلد  دیاهدیسر . يریگمشچ  ياههبتر  هب  ینآرق  ياههنیمز  رد  مه 

چیه رد  مدـش ، سونأم  نآرق  اـب  هک  یتقو  زا  نم  تسا . یلیـصحت  جرادـم  یط  هب  کـمک  یبلق و  ناـنیمطا  دراد ، ناـناوج  ًاـصوصخ  درف و 
مدرک و ظـفح  ار  نآرق  فصن  مدـناوخیم ، سرد  مه  روکنک  يارب  هک  ناتـسریبد  مراـهچ  لاـس  ناـمه  رد  نم  متـشادن . سرتسا  یناـحتما 

مه هدنیآ  رد  بولقلا .» نئمطت  هللا  رکذـب  الا  . » دنـسریم شمارآ  هب  نآرق  اب  ناناوج  نم  رظن  هب  نیاربانب  دـعب . لاس  ود  یط  ار  رگید  فصن 
فرح ام  اب  تایآ  میناوخیم ، نآرق  یتقو  منک . تفاـیرد  ار  تاـیآ  ياـنعم  يرتقیمع  تروص  هب  اـت  منک  لاـبند  ار  نآرق  ریـسفت  مراد ، اـنب 

اـهیجک و حالـصا  رد  نآرق  تئارق  دـنک . یباـیزرا  ار  دوـخ  دـناوتیم  مدآ  یطیارـش  نینچ  رد  ًاـعقاو  دـننکیم و  فورعم  هـب  رما  دـننزیم ،
يزوریپ زا  دـعب  دوب . ریاد  هناخبتکم  میدـق  رد  تسا ؟ هتـشاد  امـش  رب  يریثات  هچ  هداوناخ  يونعم  ياضف  تسا . رثؤم  رایـسب  مه  اهیتسردان 

نم ردپ  يومع  تفای . يرتشیب  هعـسوت  دش و  هدناشک  دـجاسم  هب  نآرق  ظفح  شزومآ و  تفرگ ، قنور  ینآرق  مسارم  هک  یمالـسا  بالقنا 
ناـشیا شیپ  یکت  نم  دوـب ، هدـش  هتـسشنزاب  ریپ و  هک  اـهرخآ  نیا  درک . انـشآ  نآرق  اـب  ناـشیا  ار  یلحم  دارفا  زا  یلیخ  دوـب و  راد  بـتکم 

راد بتکم  مه  مردپ  گرزب  ردـپ  مدرک . مامت  ناشیا  شیپ  ار  نآرق   618 ص : جح 25 ، متخ  یناوخور و  ياهلاس 63 و 65  یط  متفریم .
زا زین  ار  نحل  توص و  نینچمه  متفرگ . داـی  ناـشیا  زا  هدـنکارپ  تروـص  هب  ار  دـیوجت  هک  تسا  نآرق  ناـیراق  زا  زین  ما  ییاد  تسا . هدوـب 

اجنیا و رد  روضح  متفرگ . ارف  ار  یبلاطم  تسا ، رهـشوب  نآرق  دـیتاسا  زا  هک  هداز  هللادـبع  داتـسا  رـضحم  زا  نیا  رب  هوالع  متخومآ . ناـشیا 
هب یتایآ  موریم  اجک  ره  تسادخ . یحو  طبهم  اجنیا  تسا ؟ هتشاد  نآرق  اب  امش  رتشیب  سنا  رد  يریثات  هچ  یحو  نیمزرـس  يونعم  ياضف 

هیآ 143 داـی  موریم  دـحا  هب  هک  یماـگنه  متفایم ، بازحا  هروس  هیآ 53  داـی  موش  يوبن  مرح  دراو  مهاوخیم  یتقو  اًـلثم  دـیآیم . منهذ 
دای موریم  قدنخ  گنج  لحم  هب  یتقو  دـیدرک  اهر  ار  ربمایپ  ارچ  هک  دـنکیم  شنزرـس  ار  ناناملـسم  نآرق  هک  متفایم  نارمع  لآ  هروس 

هنیدم هکم و  ياج  ياج  نیاربانب  متفایم . هرقب  هروس  هیآ 141  دای  موریم  نیتلبقوذ  دجـسم  هب  هک  ینامز  متفایم و  هیآ 20  بازحا  هروس 
هچ تسین . ریذـپناکما  يرتویپماـک  يوجتـسج  و  چرـس »  » اـب نهذ  يرادـیب  نـتفر و  ورف  نـیا  زگره  هـک  دربیم  ورف  مالـسا  خـیرات  رد  ارم 
هک ار  يواشنم  يادص  هک  تسا  نیا  نآ  هدـش و  ناتـسبرع  رد  یبلاج  راک  دـیراد ؟ نامروشک  رد  نآرق  ظفح  رتهب  جـیورت  يارب  ياهیـصوت 

ناریا رد  هک  تسا  نیا  ماهیـصوت  دناهدرک ، طبـض  تساک  يور  رب  دنکیم  رارکت  ار  هیآ  نآ  كدوک  کی  يو  زا  سپ  هدـناوخ و  هیآ  کی 
 .... تفرگ دهاوخ  رارق  زین  لابقتسا  دروم  دننادب  دننک و  هدافتسا  دراد ، هبذاج  مه  ناکدوک  يارب  هک  اهشور  هنوگ  نیا  زا 

«1  » دباییم همادا  راکتشپ  اب  زاغآ و  قشع  اب  نآرق  اب  سنا 

هقطنم نیا  تسا  دقتعم  يرفعج  تفای . شرورپ  نارهت  رهش  بونج  هقطنم  رد  هک  تسا  يدارفا  هلمج  زا  نآرق  هتـسجرب  يراق  يرفعج  دواد 
، هعمج ماما  سابع  تسین . هسیاقم  لباق  روشک  زا  يرگید  هقطنم  چیه  اب  تسا ، هدرک  هعماج  میدقت  هک  ياهتـسجرب  نایراق  دادـعت  ظاحل  هب 

اـضر ایوپ ، نیما  یلعزبس ، نیـسح  هدازجات ، يدـهم  ینامرک ، دـمحم  جاـح  یجرگ ، دوعـسم  جاـح  یجرگ ، یلع  جاـح  نایدیعـس ، نیـسح 
يدنره دیهـش  نادـیم  دنتـسناوت  دـنتفای و  ومن  دـشر و  طیحم  نیمه  رد  دـنوشیم ، بوسحم  روشک  نآرق  نایراق  نیرترب  زا  هک  یناقـشوج 

اههد ياراد  يرفعج  دواد  دـننک . تبث  میرک ، نآرق  ظفح  تئارق و  يوق  ياهبطق  نیرتمهم  زا  یکی  ناونع  هب  ار  قباـس  راـغ  نادـیم  یلعف و 
نآرق تـئارق  تاــقباسم  لوا  رفن  لاـس 81 و  رد  فاـقوا  نآرق  تـئارق  تاــقباسم  مـجنپ  رفن  هـلمج  زا  روـشک  رد  نآرق  تـئارق  رترب  هـبتر 
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يرفعج دواد  دراد . لاغتـشا  ینآرق  یگنهرف و  ياـهراک  هب  یمطاـف  نادـیم  رون  دجـسم  رد  نوـنکا  مه  يو  تسا . لاس 81  رد  ناتـسودنه 
يروط هب  تسا . هتشاد  مامتها  زین  شزرو  رما  هب  نآرق ، رانک  رد  يو  تسا . نارهت  هاگشناد  زا  یتعنـص  یحارط  یـسانشراک  كردم  ياراد 

شرورپ ناونع  هب  ار  شزرو  شیبامک  دش و  هدیزگرب  روشک  ناناوجون  نامرهق  ناونع  هب  ودناوکت  هتـشر  هس »  » نزو رد  لاس 1367  رد  هک 
ار رئاز  هیرشن  اب  نآرق  هتسجرب  يراق  يرفعج  دواد  يوگ  تفگ و  نتم  دراد . دوخ  راک  روتـسد  رد  حور  شرورپ  ناونع  هب  ار  نآرق  مسج و 
هک حادم  هللادبع  جاح  موحرم  هک  مدوب  هداتـسیا  هسردم  رتفد  رد  دیدش ؟ نآرق  تئارق  بذـج  هنوگچ  راب  نیلوا  يارب  دـیناوخیم : لیذ  رد 
هک یتروص  رد  سالک  ره  لوا  هبتر  نازومآشناد  نآ ، ساسا  رب  هک  تفگیم  نخـس  یحرط  زا  دمآ ، لئان  تداهـش  میظع  ضیف  هب  اهدعب 
زا لبق  ات  هچرگ  نم  دوش . هخرچود  کی  هدنرب  دناوتیم  اهنآ  لوا  رفن  دـنوش ، هدـیزگرب  هقباسم  رد  دـننک و  تکرـش  نآرق  ياهـسالک  رد 

620 ص : جح 25 ، هک  مدرک  رارصا  هخرچود ، نآ  قشع  هب  مدش ، ناوخسرد  ًادعب  نآرق  تکرب  هب  مدناوخیمن و  سرد  نآرق ، اب  ییانـشآ 
هب هخرچود  دنام و  ملد  هب  هخرچود  غاد  دوب ، هدـش  يراذـگمان  نآرق  اب  هتفه  ناونع 50  اـب  هک  هرود  نیا  رد  موـش . هرود  نیا  دراو  مه  نم 

مامت هقباسم  هک  نیا  اب  دوب . نآرق  تاسلج  رد  تکرـش  يارب  يزاغآ  نم  يارب  تاسلج  نیا  اما  دیـسر ! شیامزآ  دـمحم  مان  هب  يرگید  درف 
جاح مدـش . نآرق  تئارق  یگتفه  تاسلج  بذـج  هتفر  هتفر  مدرکیم . تکرـش  نآ  رد  نانچمه  نم  تفای و  همادا  نآرق  تاسلج  اـما  دـش ،

زا رفن  زا 80  شیب  تاـسلج  نآ  رد  متخانـشیم . ار  ناـشیا  زین  لـبق  زا  تشاد و  نآرق  تاـسلج  هیدـمحم  نادـیم  یلاوـح  یلعزبـس  نیـسح 
نداهن ماگ  مدروآ . تسد  هب  قیفوت  یهلا  فطل  هب  تیاهن  رد  ات  مداد  همادا  ار  نآرق  تاـسلج  مه  نم  دـندوب . هدرک  تکرـش  نازومآشناد 

دیاش لوا  لحارم  رد  نآرق  يداو  رد  نداهن  ماگ  دراد ؟ رگیدـکی  اب  یتوافت  هچ  نآ  رخآ  ياهزور  لوا و  ياـهزور  رد  نآرق  تئارق  هار  رد 
نیریش و وا  يارب  جیردت  هب  اما  تسا . روآ  تلاسک  هدننک و  هتسخ  هک  دننک  روصت  نینچ  دشاب و  تخـس  نیگنـس و  يرادقم  یناسک  يارب 
تشوگ و اب  نآرق  دشاب ، نآرق  شزومآ  يریگدای و  یپ  رد  دـشاب و  ناوج  سکره  : » دـنیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوشیم . ناسآ 

اهنآ لثم  دناوتیمن  وا  دنناوخیم و  ابیز  نایراق  دنیبیم  هک  نیمه  اریز  تسا . تخـس  رهاظلا  یلع  لوا  ياهزور  دوشیم ». طولخم  وا  نوخ 
رد دهاوخیم و  تماقتـسا  نآرق  تئارق  دوش . قفوم  ات  دنک  تسرامم  نیرمت و  هار  نیا  رد  دـیاب  اما  دوشیم ! دـیماان  هتـسکشلد و  دـناوخب ،

تشذگ زا  دعب  هناتخبشوخ  دنیشنیم . لد  رد  دوشیم و  رو  هلعش  مدآ  لد  رد  نآرق  ّبح  جیردت  هب  دوب . دهاوخ  شخب  هجیتن  تروص  نیا 
؟ تسیچ نآرق  تئارق  زا  امـش  تشادرب  دوش . ادج  نآرق  زا  درادن  تسود  رگید  هک  دوشیم  دنمقالع  يردق  هب  مدآ  یهاتوک ، نامز  تدم 
، لاح سح و  قشع ، نآ  یلـصا  مود و  يور  اما  دوشیم . هدـید  هک  تسا  یطوطخ  رهاظلا  یلع  نآ  يور  کـی  دراد . هجو  ود  میرک  نآرق 
، دنکیم راک  يژراش  یملق و  يرطاب  اب  هک  جوم  ود  ویدار  کی  زا  ام  تقو  کی  تسا . رگید  شخبرثا  تالامک  زا  يرایسب  ییابیز و  افص ،
هدش و يژرنا  هب  لیدبت  دوخ  هک  تسا  نیا  رگید  تقو  مینکیم . هدافتـسا  اهیرطاب  ژراش  يارب  قرب  زا  دـش ، مامت  یتقو  مینکیم و  هدافتـسا 
. دوشیم میظع  يژرنا  نآ  زا  يوضع  يراق  هتفر  هتفر  یلو  تسا ، يرطاب  ندرک  ژراش  لثم  نآرق  تئارق  هیلوا  تاسلج  مینکیم . دیلوت  قرب 

«1  » نآرق ربدت  اب  توالت  هیاس  رد  یگنهرف  يزاس  تینوصم 

نید ناگرزب  يوس  زا  اهراب  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  میربیم  رـس  هب  هرونم  هنیدم  همرکم و  هکم  رد  هک  یمایا  رد  نآرق  تئارق  رب  دـیکأت 
. میاهدرک زاب  ینآرق  لـئاسم  ناسانـشراک  زا  یکی  اـب  ار  ییوگ  تفگ و  باـب  عوضوم ، ندـش  رتنـشور  يارب  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروم 

یمارگ ناگدنناوخ  رظن  زا  هک  تسا  میرک  نآرق  لک  ناظفاح  زا  نایمطاف  يدهم  دیس  داتـسا  اب  ام  هبحاصم  حورـشم  دیآیم  لیذ  رد  هچنآ 
؟ دـننک لمع  یگچراپکی  تدـحو و  ترورـض  دروم  رد  ینآرق  ياههیـصوت  هب  دـنناوتیم  یتاـکرتشم  هچ  ساـسارب  ناناملـسم  درذـگیم .
ار هدـحاو  تما  مه  تسد  رد  تسد  دـننک و  يریگوـلج  زیمآهـقرفت  ثحاـبم  زا  دـنناوتیم  یناوارف  تاـکارتشا  هیاـس  رد  ناـهج  ناناملـسم 

امش راگدرورپ  نم  تسا و  هناگی  یتما  هک  تسا  امش  تما  نیا  : » هدومرف هیآ 92  ءایبنا ، هکرابم  هروس  نآرق  رد  ادخ  هچنانچ  دنهد . لیکشت 
، تسا نآرق  حیرص  صن  نیا  میناوخیم و  زامن  نآ  يوس  تمس و  هب  هک  میراد  دحاو  هلبق  کی  همه  ام  نینچمه  دیتسرپب ». ارم  سپ  متسه ،
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زا هک  ياهلبق  هب  ار  وت  يور  کنیا  مینیبیم ، نامـسآ  هب  ار  وت  تساوخرد  هجوت و  يرآ  : » دیامرفیم هک  اجنآ  هیآ 144  هرقب ، هکرابم  هروس 
نآرق دیکأت  نیاربانب  دینک ». وس  نادب  ار  ناتیور  دیتسه  هک  اجره  روآ و  مارحلادجـسم  يوس  هب  يور  سپ  مینادرگیم ؛ يوش  دونـشخ  نآ 

ود رد  هک  ییاه  هعمج  زامن  رد  دینیبیم  امش  مینک . زیهرپ  ییادج  هقرفت و  زا  ام  هک  تسا  نیا  رب  ینس  هعیش و  زا  نید  ياملع  روط  نیمه  و 
دنراد و یتاکرتشم  مهاب  ناناملـسم  همه  هک  دننکیم  دیکأت  هتکن  نیا  رب  مه  هعمج  يابطخ  دوشیم  هدناوخ  هنیدم  هکم و  سدقم  نیمزرس 
. درک ریفکت  دیابن  ار  وا  دناوخ  یمزامن  هلبق  کی  هب  دهدیم و  تبترم  یمتخ  ترـضح  تلاسر  رب  تداهـش  دراد و  لوبق  ار  ادخ  هک  یـسک 

دیوشن هدنکارپ  دیزیوآرد و  یهلا  هتشر  هب  یگمه  تسا : هدمآ  هیآ 103  نارمع ، لآ  هکرابم  هروس  رد  هک  تسا  نآرق  حیرص  روتـسد  نیا 
سپ هک  دیشابن  یناسک  دننامه   » 622 ص : جح 25 ، دیامرفیم : هروس  نیمه  هیآ 105  رد  مه  زاب  و  دینک » دای  دوخ  ربار  دـنوادخ  تمعن  و 

تیمها تادیکأت ، همه  نیا  دنراد ». نیگمهـس  یباذع  نانیا  دـنتفای و  فالتخا  دـندش و  هدـنکارپ  دـمآ  ناشهار  ارف  اهیرگنـشور  هک  نآ  زا 
رد درب ؟ یپ  جح  نطاب  هب  نآرق  توالت  هیاس  رد  دوشیم  هنوگچ  دهدیم . رارق  هجوت  دروم  رتشیب  نیملـسم  نایم  ار  یگچراپکی  تدـحو و 

نتـشاد اـب  هک  دنـشاب  یناـسک  تسا  نکمم  هتبلا  دوشیم . بجاو  وا  رب  جـح  راـبکی  طـقف  طیارـش  نتـشاد  تروص  رد  یمدآ  یگدـنز  لوـط 
اهیلیخ هک  یقیفوت  مییایب . جح  رفـس  هب  لاسما  هک  میاهدرک  ادـیپ  ار  تداعـس  نیا  ام  هللادـمحلا  دوش . ناشبیـصن  قیفوت  نیا  راب  دـنچ  طیارش ،

روما و هب  ار  تاعاس  بلغا  رفس  نیا  نیح  رد  تسا  هتسیاش  ایآ  میاهدمآ  فیرش  ناکم  نیا  هب  هک  لاح  دنتـشاد . ار  نآ  هب  یبایتسد  يوزرآ 
؟ مینکب يرتبولطم  هدافتـسا  هنیدم  هکم و  يونعم  ياضف  زا  تسین  رتهب  ایآ  میهد . ماجنا  میتسناوتیم  مه  نامنطو  رد  هک  میزادرپب  ییاهراک 

هیلع هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  هب  یلاعت  يادخ  تسا . نآرق  توالت  میهد  ماجنا  ناکم  نامز و  نیا  رد  میناوتیم  ام  هک  یلامعا  نیرتهب  زا  یکی 
عقاو رد  میناوخیم  نآرق  هک  مه  ام  دـنک . غالبا  ار  یهلا  ياهمایپ  تالاسر و  مدرم  هب  دـنک و  توـالت  تآرق  هک  تسا  هدرک  هیـصوت  هلآ  و 
ادـیپ رارمتـسا  دوب ، نآ  غالبا  یپ  رد  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  نآرق  توالت  اب  رگید  تراـبع  هب  مینکیم و  تفاـیرد  ار  تـالاسر  اـهمایپ و  ناـمه 

هب یگنهرف  تامجاهت  زا  يرایـسب  زا  ار  ام  ندـناوخ  نآرق  هوحن  نیا  تسا . ربدـت  اـب  هارمه  ندـناوخ  نآرق ، تئارق  زا  روظنم  هتبلا  دـنکیم .
هکم رد  نآرق  متخ  هب  عجار  همه  نیا  ارچ  دـنکیم . نوصم  تسا ، راشتنا  لاح  رد  هک  يراتـشون  يرـصب و  یعمـس و  نوگانوگ  ياهلکش 
هجوت لثم  دنکیم ، لیمحت  وا  رب  عامتجا  هک  دشاب  یموسر  بادآ و  تالیامت و  راتفرگ  دناوتیم  هشیمه  ناسنا  تسا ؟ هدش  دـیکأت  همرکم 

زا نامرادرک  راتفر و  رد  ات  مینک  شالت  دیاب  ام  درادـن . ام  يارب  یترورـض  مه  یلیخ  اما  تسا  هبذاج  قرب و  قرز و  ياراد  هک  ییاهزیچ  هب 
هک یباوث  ریغ  هک  نیا  هجوت  لباق  تاکن  رگید  زا  دشاب . زاس  هراچ  رایـسب  دناوتیم  هنیمز  نیا  رد  نآرق  توالت  ینک . يوریپ  ناحلاص  هویش 

، میتسه نآرق  اب  هک  یتاعاس  تاظحل و  رد  ات  دوشیم  ثعاب  نآ  تئارق  موادـت  دوشیم ، نامبیـصن  يونعم  ياـضف  نیا  رد  نآرق  توـالت  زا 
. مینکن هجوت  درادیم ، زاب  مارحلا  دجسم  هبعک و  راوج  رد  بدا  ادخ و  دای  زا  ار  ام  هک  يرگید  يزیچ  هب  دوخ  هب  دوخ 

«1  » نآ ياهدومنهر  هب  لمع  نآرق و  رد  ربدت 

نآرق يریگارف  شزوـمآ و  هب  یکدوـک  نینـس  زا  هک  تـسا  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  هتـسجرب  ناـیراق  زا  دـلوتم 1339  رادزان  لضفلاوبا 
هـسسوم زا  يراختفا  يارتکد  نینچمه  سدـقم و  دهـشم  يدـمحم  نآرقلاراد  نمجنا  زا  يراـختفا  يارتکد  ذـخا  هب  هار  نیا  رد  تخادرپ و 
تاغیلبت ناـمزاس  تاـقباسم  لوا  رفن  لاـس 51 ، رد  نآرق  تئارق  يزوـمآ  شناد  لوا  هبتر  هدـنراد  يو  دـش . رختفم  ناتـسناغفا  نآرق  میلاـعت 

لوا رفن  لاـس 1361 ، رد  ناهفــصا  یماـظتنا  یماـظن و  ياـهورین  نآرق  تـئارق  تاـقباسم  لوا  رفن  لاس 67 ، رد  ناـسارخ  ناتـسا  یمالـسا 
و لاـس 73 )  ) ناتـسکاپ رد  نآرق  تئارق  یللملا  نـیب  تاـقباسم  لوا  رفن  لاس 1380  رد  ناسارخ  ناتـسا  رد  فاـقوا  نآرق  تئارق  تاـقباسم 

یپ رد  هک  میاهداد  بیترت  ییوـگ  تفگ و  يو  اـب  تـسا . لاس 1383  رد  ناتـسناغفا  نآرق  تئارق  یللملا  نیب  تاـقباسم  لوا  هبتر  ماـجنارس 
رد نآرق  تئارق  دیتاسا  زا  رادزان  یلعسابع  جاح  مردپ  دش ؟ هدز  امش  رد  هنوگچ  نآرق  تئارق  هب  ندش  بذج  يارب  اههقرج  نیلوا  دیآیم :

سدقم دهشم  رد  هعمج  ياهحبص  نآرق  تئارق  تاسلج  مدش . هدیشک  هار  نیا  هب  مه  نم  وا  تیبرت  رثا  رب  یعیبط  روط  هب  دوب . روشک  حطس 
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، نآرق تئارق  يارب  هسلج  نیا  تسرپرـس  مدرکیم . تکرـش  دوب  فورعم  هیداجـس  هسلج  هب  هک  تاسلج  نیا  رد  مه  نم  دـشیم و  رازگرب 
هک ار  هزیاج  نیلوا  هسلج  نیا  تسرپرـس  یگلاس ، نس 9  رد  داد . قوس  نآرق  تمـس  هب  رتشیب  ارم  اهقیوشت ، نیمه  درکیم و  قیوشت  رایـسب 

قیوشت ارم  نانچمه  زین  مردـپ  دوب . رثوم  اـهلاس  نآ  رد  هار  نیا  همادا  هب  مقیوشت  رد  اـعطق  هک  داد  نم  هب  دوب ، كاوسم  کـی  هلوح و  کـی 
متخ نازیم  هچ  الومعم  يراق  کی  ناونع  هب  یلاـعبانج  لاس 1361 . زا  دـیدش ؟ نآرق  تئارق  ياهفرح  تاقباسم  دراو  یلاـس  هچ  زا  درکیم .

زا دینکیم ؟ شالت  مه  نآرق  ظفح  يارب  ایآ   624 ص : جح 25 ، منک . متخ  ار  نآرق  رابکی  هام  ود  ره  منکیم  شالت  لقاال  دـیراد ؟ نآرق 
دودح عومجم  رد  متسین . ظفح  ار  نآرق  مامت  مهرس ، تشپ  فیدر و  تروص  هب  یلو  متسه  ظفح  ار  اههروس  تایآ و  زا  يدادعت  ءزج  ره 

یگدـنز يور  يرثا  هچ  نآرق  تئارق  امـش  رظن  هب  منک . ظـفح  ار  نآرق  لـک  مراد  میمـصت  هللاءاـشنا  ماهدرک و  ظـفح  ار  نآرق  زا  ءزج   18
دارفا نینموم و  هگرج  رد  ار  یمدآ  نآرق  اب  سنا  اذـل  تسا . نینمؤملل » ۀـمحر  ءافـش و   » نآرق دراذـگیم ؟ درف  کی  یعامتجا  یـصخش و 

اب يرتهب  تابـسانم  هدرک و  ادیپ  ینآرق  قالخا  دـنک ، ادـیپ  تفلا  سنا و  نآرق  اب  هک  یتروص  رد  نآرق  يراق  دـهدیم . رارق  تمحر  دروم 
مدرم نایم  رد  دننکیم ، ادیپ  تفلا  نآرق  اب  هک  یناسک  مه  الومعم  دنکیم . ادیپ  یعامتجا  طیحم  هعماج و  درف  درف  دوخ ، هداوناخ  ياضعا 

هک تسا  راب  نیلوا  يارب  نم  دیدش ؟ فرشم  جح  رفس  هب  هنوگچ  تسا . نآرق  تاکرب  زا  زین  نیا  هک  دنوشیم  رادروخرب  مارتحا  تزع و  زا 
تروص روشک  رسارس  رد  بختنم  نایراق  نیب  ياهقباسم  رفـس ، نیا  زا  لبق  دوب . نآرق  تاکرب  زا  زین  رفـس  نیا  ماهدمآ و  عتمت  جح  رفـس  هب 
بالقنا يزوریپ  زا  لبق  یلاعبانج  مدش . باختنا  رفـس  نیا  يارب  قیرط  نیا  زا  منک و  بسک  هبتر  تاقباسم  نیا  رد  متـسناوت  هدـنب  تفرگ و 
تاسلج امـش  رظن  هب  دـیدرک . بسک  هبتر  نازومآشناد  نیب  رد  لاس 1351  میراد  عالطا  هک  ییاج  ات  دـیدوب و  نآرق  يراـق  مه  یمالـسا 

نیب رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  یگلاس و  نس 12  رد  نم  تسا ؟ هتفای  یتالوحت  هچ  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  نآرق  تئارق 
رثکا مینیبیم  هک  يروط  هب  تسا  هتفای  يریگمـشچ  دشر  نایراق  شناد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  مدرک . بسک  هبتر  نازومآشناد 

نیا یمالسا  بالقنا  زا  لبق  یلو  دناهدرک  ادیپ  يدایز  اتبسن  ییانشآ  توص » نحل و   » یقیسوم ياهماقم  دیوجت و  وحن ، فرـص و  اب  نایراق 
زین ناشیا  ياهتوالت  يرـصم و  نایراق  صوصخلا  یلع  یجراخ  نایراق  زا  توعد  اصوصخ  نآرق و  تئارق  تاـقباسم  يرازگرب  دوبن . هنوگ 

هک دیـسر  دهاوخ  يزور  هللاءاشنا  دروآ و  دوجو  هب  ار  يرایـسب   625 ص : جح 25 ، ياههزیگنا  نامروشک ، نایراق  نیب  رد  تسا  هتـسناوت 
داجیا امـش  رد  یـسح  هچ  یحو  نیمزرـس  رد  نآرق  تئارق  دننک . توالت  ار  نآرق  يرـصم  نایراق  زا  رتالاب  زارتمه و  ام  نایراق  زا  يرایـسب 

، دجـسم رد  هک  مرکاـش  ار  ادـخ  دراد . یپ  رد  ار  يونعم  هینب  تیوقت  بلق و  تینارون  تیونعم و  نیمزرـس  نیا  رد  نآرق  اـب  سنا  دـنکیم ؟
نیا تسخن  گنس  ترضح ، نآ  كرابم  ناتسد  اب  هک  یلحم  رد  دراد و  ار  ربمایپ  يوب  گنر و  اج  همه  هک  يوبن  مرح  هضور  دقرم و  ربنم ،
لباق هک  دوشیم  داجیا  مدآ  رد  ینورد  رورـس  دجو و  ساسحا  یعون  اتعیبط  منکیم . توالت  ار  نآرق  هدرک و  ادیپ  روضح  هدش ، هداهن  انب 

يدارفا تسا  يرورض  اًلماک  تسیچ ؟ نآرق  نایراق  ناظفاح و  هب  امش  هیـصوت  تسا . شخب  شمارآ  ریذپلد و  رایـسب  یلو  تسین ، فیـصوت 
هعجارم نآرق  ریـسفت  ياهباتک  هب  دعب  دننک و  هعلاطم  مه  ار  تایآ  قیقد  يانعم  متخ ، هلحرم  دنچ  زا  دـعب  ًامتح  دـننکیم ، متخ  ار  نآرق  هک 
نایراق تخومآ . دنهاوخ  یهلا  هزجعم  نیا  زا  يرتدیدج  بلاطم  زور  هب  زور  هدش و  نآرق  بذج  رتشیب  قیرط  نیا  زا  نایراق  املـسم  دـننک .
دیکأت مه  نآرق  دوخ  رد  تسا . يزاس  ناسنا  باتک  تفرعم و  ملع و  نارکیب  يایرد  نآرق  هک  دش  دنهاوخ  هجوتم  یطیارش  نینچ  رد  نآرق 

لمع هماج  نآ  ياهدومنهر  هب  هدـش و  انـشآ  نآرق  ینابم  میهاـفم و  اـب  هک  نیا  تسا  رتمهم  هچنآ  نآرقلا » نوربدـتی  ـالفا   » هک تسا  هدـش 
نارسپ نارتخد و  زا  یخرب  منیبیم  هک  تسا  لیقث  يرادقم  نم  يارب  دیراد ؟ ناناوج  هب  ياهیـصوت  هچ  يراق  کی  ناونع  هب  امـش  میناشوپب .
سلاجم زا  رس  مه  اهنآ  زا  یخرب  هنافساتم  هک  دنوریم  لیبق  نیا  زا  ییاهراک  یقیـسوم و  يرنه و  ياهـسالک  لابند  هک  ياهزادنا  هب  ناوج 

هک کـنیا  دنتـسین . میرک  نآرق  يریگارف  شزومآ و  لاـبند  دـنوشیم ، دوـخ  نیدـلاو  يارب  رـسدرد  بجوـم  دـنروآیم و  رد  بعل  وـهل و 
بوخ هتفای ، شیازفا  نآرق  دیتاسا  هدش و  رتدایز  روشک  رسارس  رد  نآرق  تئارق  تاسلج  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  تکرب  هب  هللادمحب 

. دنهد تاجن  یهارمگ  تلالض و  بادرگ  هب  نداتفا  زا  ار  دوخ  نآرق ، هب  کسمت  اب  هدرک و  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  ناناوج  هژیو  هب  تسا 

www.Ghaemiyeh.comجح 25 ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 273 

http://www.ghaemiyeh.com


«1  » تسا ناگتشرف  دمآ  تفر و  لحم  دوش  توالت  نآرق  هک  اجنآ 

نامروشک نآرق  تئارق  هتـسجرب  زاتمم و  ناداتـسا  زا  دیدرت  نودـب  و  یمالـسا ) بالقنا  يزوریپ  لاس  ، ) لاس 1357 دلوتم  هدازجات  يدـهم 
مود رفن  لاـس 1372 ،)  ) نارهت يدازآ  لـته  رد  ناـهج  نازوـمآشناد  نآرق  تئارق  یللملا  نیب  تاـقباسم  لوا  رفن  ياـههبتر  بسک  تسا .

تاقباسم مود  رفن  لاس 1380 ،)  ) روشک رسارس  نایوجشناد  نآرق  تئارق  تاقباسم  لوا  رفن  لاس 1379 ،)  ) همئألا نماث  يرسارس  تاقباسم 
و 80 و 81 ) ياهلاس 78 ، یط   ) هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس  نآرق  تئارق  تاقباسم  لوا  رفن  ياهلاس 78 و 80 ،)  ) ترتع نآرق و  يرسارس 

یـسدنهم كردـم  ياراد  يو  تسا . وا  زیمآراختفا  هماـنراک  نیا  زا  یـشخب  اـهنت  لاـس 1381 ) رد   ) سنوـت یللملا  نیب  تاـقباسم  لوا  رفن 
داتسا نیلوا  دندوب ؟ یناسک  هچ  دندرک  انـشآ  نآرق  اب  ار  امـش  هک  یناسک  نیلوا  تسا . هتفای  ومن  دشر و  ینآرق  هداوناخ  کی  رد  و  نارمع ،

وضو هروس ، دمح و  ندناوخ  دربیم ، نآرق  تاسلج  هب  دوخ  اب  ار  ام  هک  یگلاس  شش  جنپ  نینـس  رد  دوب و  نآرق  داتـسا  ناشیا  دوب . مردام 
شقن نآرق  داتسا  یلعزبس  نیسح  جاح  ناشیا  زا  دعب  دراد . مندرگ  هب  یگرزب  نیَد  هنیمز  نیا  رد  مردام  دادیم . شزومآ  ار  ممیت  نتفرگ و 
نـسم نایراق  ردان  زا  یلعزبس  داتـسا  دـنتفرگ . ارم  لاب  تسد و  نآرق  میلعت  رد  یکدوک  نامه  زا  ًاـفاصنا  دنتـشاد و  نم  شزومآ  رد  یمهم 

دنناوتیمن رگید  دنـسریم ، رتالاب  لاس و  ات 50  نس 45  هب  هک  ینایراق  ًالومعم  تسا . صاخ  ماع و  دزنابز  ناـنچمه  شیاـهتوالت  هک  تسا 
قیوشت ار  نآرق  تئارق  دربیم . نآرق  تاسلج  هب  دوخ  اب  ارم  دوب و  نم  هلاخ  رهوش  یلعزبس  داتسا  دنشاب . هتشاد  نآرق  توالت  هتشذگ  نوچ 

زاتمم نایراق  زا  يرایـسب  تسا و  هدوب  یتکرباب  تاسلج  یلعزبس ، داتـسا  تاسلج  میراد ، عالطا  هک  ییاج  ات  دادیم . مه  هزیاـج  درکیم و 
نادیم یلاوح  دابآ  تانق  دجسم  يوربور  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هینیـسح  رد  ناشیا  تسا . روط  نیمه  دناهدید ؟ شزومآ  ناشیا  دزن  روشک 

رد مه  يدنره ) دیهش   ) قباس راغ  هزاورد  هیرسفا و  رهشایرآ ، میظعلادبع ، ترضح  نارهت ، رسارس  زا  ًاقافتا  تشاد و  نآرق  سالک  هیدمحم 
یلعزبـس داتـسا  هک  یتاـقباسم  مدرکیم . تکرـش  هسلج  نیا  رد  هیرـسفا  زا  مه  نم  دـندرکیم .  627 ص : جح 25 ، تکرـش  تاسلج  نیا 

رد ییاهماقم  دنتـسناوت  اهدـعب  دـندرکیم ، تکرـش  تاقباسم  تاـسلج و  نآ  رد  هک  یناـسک  لـیلد  نیمه  هب  دوب و  ربتعم  درکیم ، رازگرب 
رد نارهت  لگنم  بآ  رد  هک  دوب  هدنب  ییاد  یتباث ، داتـسا  تاسلج  مدرکیم ، تکرـش  هک  یتاسلج  رگید  زا  دـنروآ . تسد  هب  نآرق  تئارق 

هـصرع دراو  هنوگچ  یلاس و  هچ  زا  تخومآ . نم  هب  ًاقیقد  ار  يدـیوجت  تاـکن  اـجنآ  رد  ناـشیا  دـشیم و  لیکـشت  ناـضمر  كراـبم  هاـم 
رد هک  نیا  ات  مدرب  الاب  ار  دوخ  تئارق  حطـس  جیردت  هب  یتباث  داتـسا  یلعزبس و  داتـسا  مردام و  ياهقیوشت  اب  دیدش ؟ نآرق  تئارق  ياهفرح 

لابقتـسا دروم  هک  متـشاد  یتوالت  نارهت  هلال  لته  رد  يراختفا  يراق  ناونع  هب  هدنب  دندوب ، هدـمآ  ناریا  هب  يرـصم  نایراق  هک  لاس 1368 
تفای رییغت  هدنب  تئارق  حطس  هک  دوب  نامز  نآ  زا  متفرگ و  رارق  قیوشت  دروم  تدش  هب  هسلج  نیا  رد  تفرگ . رارق  ینویسب  شولغ و  داتسا 
هتـشاد امـش  یگداوناخ  یگدنز  يور  يریثات  هچ  نآرق  اب  ییانـشآ  دـیدرگ . نم  لاح  لماش  رتشیب  دـنوادخ ، فطلو  تفر  دوعـص  هب  ور  و 

مرـسمه ات  دش  ثعاب  جاودزا  نیا  مدرک و  جاودزا  یگلاس  رد 20  نآرق ، زا  ماهلا  اب  نم  يونعم ، يدام و  ناوارف  تاریثاـت  رب  هوـالع  تسا ؟
انب هللاءاشنا  متسه و  ظفح  ار  نآرق  ءزج  هد  اًلعف  دیتسه ؟ نآرق  ظفاح  مه  ناتدوخ  ایآ  دنک . ظفح  ار  نآرق  لک  جاودزا ، زا  سپ  دناوتب  زین 
زا امـش  تشادرب  دناهدرک ، يراذـگمان  نآرق  لاس  ناونع  هب  ار  لاس 83  جـح  دـیراد  عالطا  هک  هنوگ  نامه  منک . ظفح  ار  نآرق  لـک  مراد 
ره هکلب  تسا و  نآرق  لاس  لاسره ، دوشیم ، جـح  يدابع  یـسایس  مسارم  دراو  هک  رگید  يراق  ره  نم و  رظن  هب  تسیچ ؟ يراذـگمان  نیا 

نآرق اب  میراودـیما  دریگ . تروص  يرتشیب  هجوت  هلأسم  نیا  هب  هک  تسا  نیا  نآرق  لاس  هیمـست  هجو  اهتنم  دـشاب . نآرق  زور  دـیاب  اـم  زور 
ياون قاتا  ره  زا  دینزب ، رس  نآرق  نایراق  ياهقاتا  هب  رگا  امـش  میـشاب . روشحم  نآرق  اب  ترخآ  ایند و  رد  میریمب و  نآرق  اب  مینک و  یگدنز 
لیالد هب  ناناوج  ًالومعم   628 ص : جـح 25 ، تسا . نآرق  هب  قلعتم  تعاس  ره  زور و  ره  بش ، ره  ناـیراق  يارب  دـسریم . شوگ  هب  نآرق 

یلاخ و تسد  اب  نم  دیراد ؟ اهنآ  هب  ياهیصوت  هچ  هراب  نیا  رد  دیدرک  جاودزا  یگلاس  نس 20  رد  هک  امش  دننکیم . جاودزا  رید  فلتخم 
. دنـشاب هتـشاد  دای  هب  ار  هللا » ّنظلا  ءاسا  دقف  رقفلا  ۀفاخم  جیوزتلا  كرت  نم   » فورعم ثیدـح  نیا  ناناوج  مدرک . جاودزا  نآرق ، زا  ماهلا  اب 
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مهنغی ءارقف  اونوکی  نا  . » درک دهاوخ  زاین  یب  ار  اهنآ  دوخ  لضف  زا  دنوادخ  دـننک ، جاودزا  رگا  هک  هداد  هدـعو  ناناوج  هب  زین  میرک  نآرق 
یلام ظاحل  زا  هک  یلاـح  رد  مدرک . سمل  یـصخش  یگدـنز  رد  ار  ثیداـحا  تاـیآ و  نیا  راـثآ  ًاـعقاو  نم  هیآ 30 ) روـن ، « ) هلـضف نم  هللا 

هاگـشناد لوا  لاس  رد  هک  یلاـح  رد  تشگزاـب  زا  سپ  متفر و  جـح  رفـس  هب  مدرک و  باـسح  ار  دوخ  سمخ  متـشادن ، ینادـنچ  تعاـضب 
هتشاد دوجو  یـسک  ره  یگدنز  رد  تسا  نکمم  راشف  یتخـس و  دماین . دیدپ  مه  يداح  لکـشم  مدرک و  جاودزا  مدوب ، لیـصحت  لوغـشم 

نآ مینک ، لمع  نآرق  هب  رگا  هک  تسا  هداد  رارق  يداـیز  تاـکرب  جاودزا  رما  رد  دـنوادخ  تسین . ندرکن  جاودزا  نآ  لـح  هار  اـما  دـشاب ،
نم دیهد ؟ حیـضوت  يردق  زین  راب  نیا  رد  دیراد . ییاهتیلاعف  زین  ناراکـشزرو  نآرق  سیردـت  رما  رد  یلاعبانج  دوشیم . لزان  ام  رب  تاکرب 

ار ینآرق  لئاسم  اهراکودناوکت  يارب  زین  کیپملا  رد  مدوب و  ناراکـشزرو  جیـسب  نآرقلاراد  لوؤسم  مدرکیم و  راک  ودوج  یتدـم  مدوخ 
ار نآرق  ياهـسالک  هک  دوب  هداد  مایپ  مرخ  ینادزی  ياقآ  دـنراد و  روضح  هکم  رد  نونکا  مه  ناـمروشک  ياهتـسیلابیلاو  اًـلثم  اـی  متفگیم .

ودرا هب  هک  یناراکـشزرو  نآرق  سالک  تسا . هدرک  تفرـشیپ  راـک و  بوخ  هنیمز  نیا  رد  لاـبیلاو  نویـساردف  ًاـفاصنا  منک . رازگرب  ًاـمتح 
راثآ و دنشخب . شمارآ  نآرق  اب  ار  دوخ  حور  رابکی ، ياهتفه  لقادح  دیاب  دنراد ، راکورس  شزرو  اب  هک  یناسک  تسا . نم  اب  زین ، دنیآیم 

یهلا ضیف  همـشچرس  هب  ار  دوخ  میناوـتیم  نآ  هب  لـمع  نآرق و  تاـیآ  توـالت  قـیرط  زا  اـم  تسیچ ؟ میرک  نآرق  مهف  تئارق و  تاـکرب 
همحر ینیمخ  ماما  ترضح  منک . لابند  مه  ار  نآرق  ریسفت  ظفح و  نآرق ، متخ  رب  هوالع  هک  مراد  هتشاد و  تسود  یلیخ  نم  مینک . لصتم 

ندناوخ نآرق  هنوگ  نیا  دیمهفب ، ار  نآ  ینعم  دیناوخیم ،  629 ص : جح 25 ، نآرق  رگا  : » دندوب هتفگ  اقآ  دمحا  دیس  جاح  موحرم  هب  هللا 
دـهدیم و شمارآ  ناسنا  هب  هدرک و  دایز  ار  مشچ  رون  مینکن ، توالت  میناوخن و  ار  نآ  رگا  نآرق  تایآ  هب  هاگن  هتبلا  دراد .» يدایز  باوث 
رد ياهیصوت  هچ  دراد و  دوجو  روشک  رد  دح  هچ  ات  نآرق  تئارق  یـشزومآ و  ياهاضف  امـش  رظن  هب  دراد . رایـسب  باوث  هبعک  هب  هاگن  لثم 

یلیخ نم  رظن  هب  لاـح  نیع  رد  یلو  میاهدوب  ییاهتفرـشیپ  دـهاش  هنیمز  نیا  رد  هتـشذگ  ياـهلاس  لوط  رد  هتبلا  دـیراد ؟ مدرم  هب  هنیمز  نیا 
دناوتیم دراد و  یلام  نکمت  یسک  رگا  دهد ، صاصتخا  نآرق  تئارق  هب  ار  نآ  زا  یشخب  دراد ، یصوصخ  لزنم  یسک  رگا  تسا . بسانم 

ار ناناوج  ناناوجون و  ناکدوک ، قیرط ، نیا  زا  دنکن و  گنرد  راک  نیا  رد  دهد ، صاصتخا  نآرق  توالت  هب  هدرک و  يرادـیرخ  ار  یلحم 
لزنم و متح ، روط  هب  تسا و  ناگتـشرف  دمآ  تفر و  لحم  دوش ، توالت  نآ  رد  نآرق  هک  یلحم  لاح  ره  هب  دـنک . بذـج  نآرق  تمـس  هب 

مان یلحم  نینچ  زا  دیناوتیم  هنومن  ناونع  هب  ایآ  ددرگیم . تکربرپ  رایسب  دریگ ، رارق  يرادرب  هرهب  دروم  نآرق  توالت  هار  رد  هک  یلاوما 
موس هقبط  هام  ود  یکی  ادـتبا  رد  ناشیا  دوب و  یناجیرال  مان  هب  يدرف  هب  قلعتم  ییاوه  يورین  مجنپ  ناـبایخ  ياـهرالات  زا  یکی  هلب . دـیربب ؟

هب تفرگ و  اپ  رالات  نآ  رد  نآرق  تاسلج  نیا  تخادرپ . نآرق  میلعت  هب  اجنآ  رد  يرفعج  دواد  داتـسا  داد و  صاصتخا  نآرقلاراد  هب  ار  نآ 
دندرکیمن رواب  وا  ياهرـسپ  تفر ، ایند  زا  یناجیرال  موحرم  یتقو  دیدرگ . رالات  نآ  هب  هتـسباو  یمئاد  نآرقلاراد  هب  لیدـبت  اجنآ  جـیردت 

هتفرگ ارف  ار  نآرق  وا  نآرقلاراد  رد  هک  یناظفاح  نایراق و  زا  يرایـسب  وا  هزانج  عییـشت  رد  دریگ . تروص  وا  زا  ياهزاـنج  عییـشت  نینچ  هک 
مسارم رد  هک  دوب  کی  هجرد  ياهتئارق  تفرگ ، تروص  وا  تشادگرزب  متخ و  مسارم  رد  هک  مه  ینآرق  ياهتئارق  دنتفای و  روضح  دندوب ،

اب نانچمه  ناشیا  دشاب و  تاحلاص  تایقاب  دنک ، تمحر  ار  ناشیا  ادخ  هک  موحرم  نآ  يارب  اهنیا  همه  مراودـیما  دوشیمن . هدـناوخ  هباشم 
یقاـب موحرم  نآ  يارب  تماـیق  زور  اـت  نآ  راـثآ  دـیدرت  یب  تسا و  رارقرب  ناـنچمه  ناـشیا  نآرقلاراد  هناتخبـشوخ  دنـشاب . روـشحم  نآرق 

. دوب دهاوخ 

«1  » ینآرق قالخا  نتشاد 

رد دوب ، هلاس  هک 13  ینامز  تسا . هدوب  سونأم  نآرق  اب  یگلاس ،  5 زا 6 - وا  تسا . سدقم  دهشم  رد  لاس 1362  دلوتم  داژنرکاش ، دماح 
بسک ار  ءزج  ظفح 5  تئارق و  هتشر  تسخن  هبتر  هدننک ، تکرش  روشک  نایراق 75  نیب  رد  (، 1374 - 75  ) ناتسبرع یللملا  نیب  تاقباسم 

شتایبرجت و هرابرد  هلاس ، يراق 21  نیا  اب  دراد . ار  جح  مسارم  رد  تکرـش  قیفوت  هک  تسا  ینایراق  وزج  نونکا ، داژنرکاش ، دـماح  درک .
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ناداتسا قوشم و  یهدب : خساپ  یگشیمه  لاؤس  هب  تسا  رتهب  زیچ ، ره  زا  لبق  دیناوخیم : هک  میاهداد  ماجنا  ییوگتفگ  ینآرق » قالخا   » زین
ینآرق تیلاعف  هب  ارم  مه  مردام  ردپ و  هتبلا  نآ ، زا  دعب  دوب . میرک  نآرق  دوخ  نم  یلـصا  قوشم  دندوب ؟ یناسک  هچ  هار  نیا  رد  تایلـصا 

جاح یناقرف و  دومحم  جاح  اـهنآ ، نیرتمهم  هک  متـشاد  مه  يرگید  ناداتـسا  هتبلا  دوب . مداتـسا  قوشم ، رب  هوـالع  مردـپ  دـندرک و  قیوشت 
. تسا یندـنامدای  هب  هرطاخ و  متـسه ، نآرق  اـب  هک  یتاـظحل  همه  نم ، يارب  وگب . تاینآرق  تارطاـخ  زا  دـندوب . یمطاـف  تاداـس  یبتجم 

ینیریـش تاظحل  نم  يارب  مینکیم ، توالت  نآرق  ناشیا ، روضح  رد  میراد و  بـالقنا  مظعم  ربهر  اـب  لاـس  ره  هک  ییاهرادـید  روطنیمه ،
. تسا هبعک »  » لخاد رد  روضح  منکیمن ، شومارف  ار  نآ  ینیریـش  هاگ  چـیه  مراد و  نآرق  زا  هک  ياهرطاخ  نیرتهب  نیرتمهم و  یلو  تسا .

تارفن زا  رگید  رفن  دـنچ  نم و  مدـش ، هبتر  زئاح  ناتـسبرع  نآرق  تاقباسم  رد  نم  هک  ینامز  دوب . نم  رمع  تاـظحل  نیرتهب  تاـظحل ، نآ 
ار یـساسحا  یلو  نآ . نوتـس  ود  زج  هب  مرادـن ؛ رطاخ  هب  يدایز  يزیچ  دوب  کیرات  اًلماک  نوچ  هبعک  لخاد  زا  دـندرب . هبعک  لخاد  ار  رترب 

ادیپ ار  صاخ  ساسحا  نآ  يدش و  هبعک  دراو  یتقو  منک . فصو  مناوتیمن  هجو  چـیه  هب  متـشاد ، هبعک  لخاد  رد  روضح  تاظحل  رد  هک 
هچ يدرک  هک  ییاعد  ای  اعد  نیلوا  لاح ، نآ  رد  مینادـب  هک  تسا  بلاـج  ناـمیارب   631 ص : جـح 25 ، يدوب . هلاس  یناوجون 13  يدرک ،

یتمالـس یمالـسا و  يروهمج  سدـقم  ماظن  ياقب  يارب  نآ  زا  دـعب  دوب . يربهر  مظعم  ماقم  یتمالـس  يارب  مدرک ، هک  ییاـعد  نیلوا  دوب ؟
، زیچ ره  زا  لـبق  يداـم . يونعم و  دناهتـسد : ود  تیقفوم  زومر  ینادیم ؟ هچ  رد  ار  ریظن  مک  تیقفوـم  نیا  زمر  مدرک . اـعد  مرداـم  ردـپ و 
هک تسا  ردام  ردپ و  ياضر  بلج  مود ، تسا . طرـش  يراک ، ره  رد  وا ، هب  راک  ندرپس  ادـخ و  هب  لکوت  تسا . مهم  یلیخ  ادـخ  هب  لکوت 

ردپ و ریخ  ياعد  نآ ، عبت  هب  و  اضر ، نودب  ياهنیمز ، هتـشر و  چیه  رد  یتیقفوم  چیه  نم ، رظن  هب  دوب . تیقفوم  لماوع  زا  مه  نم  يارب  نیا 
. دنتـشاد روضح  ناشردامو  ردپ  هارمه  هب  مه  هدازاضر  نیـسح  ياقآ  مدوب ، هدش  فرـشم  جح  هب  هک  شیپ  لاس  ود  دوشیمن . ققحم  ردام 

ناشدـنزرف زا  ناـشیا  هک  دوب  ياهداـعلا  قوف  ياـضر  نآ  درک ، هجوـت  بلج  نم  يارب  هک  يزیچ  مدرکیم ، تبحـص  ناـشیا  ردـپ  اـب  یتـقو 
يونعم زومر  زا  اهنیا  تسا . يراک  ره  رد  تیقفوم  ياهطرش  زا  یکی  نم  رظن  هب  ریخ ، ياعد  اضر و  نیا  دندرکیم . اعد  وا  يارب  دنتـشاد و 
تئارق هتـشر  رد  دنک . يوریپ  نآ  بولـسا  زا  دنک ، تفرـشیپ  ياهنیمز  رد  دهاوخیم  هک  یـسک  تسا  مزال  اهنیا ، زا  دعب  اما  تسا . تیقفوم 

. تسا نآ  تشرد  زیر و  تاـکن  تئارق و  ملع  نتفرگ  ارف  يارب  بوـخ  ناداتـسا  زا  هدافتـسا  لوا ، دـنکب . ار  راـک  هس  دـیاب  درف  میرک ، نآرق 

. ءارق هیقب  طسابلادبع و  داتـسا  لیعامـسا ، یفطـصم  داتـسا  ریظن  تسا ؛ رـصم  ییالط  لسن  نایراق  ياهراون  هب  ندرک  شوگ  هلحرم ، نیمود 
، راک نیموس  دنادب . بوخ  مه  ار  ندرک » شوگ   » رنه ناسنا ، تسا  مزال  دـشاب ، دـیفم  نآرق  تئارق  ياهراون  ندرک  شوگ  هکنیا  يارب  هتبلا 
ار دوـخ  یلمع  تالاکـشا  دـهدب و  سپ  ار  دوـخ  سرد  دـیاب  مدآ  هک  تسا  ییاـج  اـجنیا  تسا . نآرق  تـئارق  تاـسلج  رد  مـظنم  تـکرش 

ناداتـسا روضح  اـب  نآ ، رد  میورب و  نآرق  تاـسلج  هب  دـیاب  تسا ، هتـشاد  ریثأـت  ردـقچ  هلحرم  ود  نآ  مینیبـب  میهاوخب  رگا  دـنک . فرطرب 
رکف نم  دیراد ؟ ياهیـصوت  هچ  دناهدش  ای  دـنوش  ینآرق  تیلاعف  دراو  دـنهاوخیم  هک  یناسک  يارب  میراذـگب . کحم  هب  ار  دوخ  هبرجتاب ،

ینآرق قالخا  دشاب . هتشاد  ینآرق   632 ص : جح 25 ، قالخا  دوخ ، دیاب  دسرب ، یتیقفوم  هب  نآرق ، هنیمز  رد  دهاوخیم  هک  یـسک  منکیم 
تیلاـعف ره  لـثم  ینآرق  تیلاـعف  رتـبجاو . نآرق ، نارـسفم  ناـظفاح و  ناـیراق و  يارب  تسا و  بجاو  هـمه  يارب  هـک  تـسا  يزیچ  نتـشاد ،

اب نآرق  هک  یناسکو  نآرق  ناظفاح  نایراق و  تسا  مزال  اهنآ ، زا  ندـنام  ناما  رد  يارب  هک  دـشاب  هتـشاد  مه  ییاهتفآ  تسا  نکمم  يرگید 
ظفاح ای  يراق  کی  دـیاب  هک  تسا  يزیچ  عضاوت ، اًلثم  دنـشاب . نآ  هب  لماع  ادـخ و  باـتک  اـب  سونأـم  دوخ ، تسا ، هدروخ  هرگ  اـهنآ  ماـن 

رگا دوش . شاعم  نیمأت  نآ  زا  دیایب و  رد  لغـش  تروص  هب  دیابن  نآرق  تئارق  هژیو  هب  ینآرق ، تیلاعف  هکنیا ، ای  دشاب . هتـشاد  ار  نآ  نآرق ،
. دوشیم راک  دراو  يرگید  ياهتفآ  مه  دیآیم و  نییاپ  نآرق  نأش  مه  تقو  نآ  دش ، روطنیا 

«1  » دنکیم رتيونعم  ار  جح  رفس  نآرق  رد  ربدت 

ییانشآ يارب  زین  ام  تشاد . رگید  یقنور  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ینآرق  ناوراک  تبسانم  نیمه  هب  تفرگ و  رارق  لاسما  جح  روحم  نآرق 
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ناوراک تسرپرس  هدازردص  یفطصم  ياقآ  میداد . بیترت  نآرق  ناوراک  تسرپرـس  اب  ار  ییوگ  تفگ و  هیرـشن ، ناگدنناوخ  رتشیب  هچره 
اب وا  يوگتفگ  حرـش  لیذ ، نتم  دراد . هدـهع  هب  زین  ار  امیـس  نآرق  هکبـش  تیریدـم  نینچمه  وا  تسا . تیالو  ینآرق  ناسانـشراک  یمازعا 
هب هجوت  اب  لاسما  جح  رد  دییوگب ؟ لاسما  جح  رد  هثعب  ینآرق  ناوراک  تیلاعف  زا  ًافطل  هدازردـص  ياقآ  دـیناوخیم : هک  تسا  رئاز  هیرـشن 

، همانرب قبط  دوب . رادروخرب  رگید  ياهولج  زا  ناوراک  نیا  ياهتیلاعف  نآرق ، نتفرگ  رارق  روحم  دروم  رد  بـالقنا  مظعم  ربهر  ياـهدومنهر 
، عیقب نیوانع  اب  هرفن  جنپ  هورگ  شـش  تروص  هب  تأیه  نیا  دش و  لیکـشت  تیالو  ناونع  تحت  ینآرق  ناسانـشراک  تأیه  ناونع  اب  یتایه 

مان سدقت  تهج  هب  هک  تفرگ  تروص  فده  نیا  اب  يراذگمان  نیا  دیدرگ . کیکفت  رگیدکی  زا  رعـشم  تافرع و  هورم ، افـص ، تراشب ،
مارحلادجـسم رد  نآرق  توالت  همانرب  اههورگ ، نیا  تامادقا  هلمج  زا  دریگ . رارق  يرتشیب  هجوت  دروم  اههورگ  ییآراک  هدـش ، دای  نکاما 

هلمج زا  راک  نیا  تفرگیم و  تروص  الط  نادوان  لباقم  فیرـش  ناکم  نیا  یناقوف  هقبط  رد   23 یلا 30 / تعاس 22  زا  بش  همه  هک  دوب 
ناـیراق ناـظفاح و  زا  کـی  ره  ییاهبـش  نینچ  رد  دوب . جـح  مسارم  يرازگرب  زا  هرود  نیا  رد  نآرق  ینارون  ناوراـک  تامادـقا  نیرترثوـم 

دیجم هللا  مـالک  فـلتخم  ياهــشخب  توـالت  هـب  دوـخ  ناملــسم  ناردارب  رگید  راــنک  رد  يوـنعم و  ییاــضف  رد  ینآرق  ناوراــک  یمازعا 
هک یلاـح  رد  مسارم  ناـیاپ  زا  دـعب  مارحلا  هللا  تیب  یناریا  ریغ  نارئاز  هک  دوـب  يدـح  هـب  نآرق  تـئارق  هوـحن  نـیا  تاریثأـت  دـنتخادرپیم .
هک دنتـشاد  ار  اههمانرب  نیا  يد  یـس  اـی  راون  تساوخرد  دـندرکیم و  هعجارم  نآرق  ناوراـک  ياـضعا  هب  دنتـشاد  کـش  ازا  رپ  ینامـشچ 

ریبادت رما  نالوؤسم  رفس ،  634 ص : جح 25 ، زا  لبق  شاک  يا  دوبن و  ریذپناکما  طیارش  نآ  رد  ام  يارب  تساوخرد  نیا  تباجا  هنافـساتم 
رد نآرق  تئارق  هماـنرب  دـیماجنا ؟ لوـط  هب  تدـم  هچ  هماـنرب  نـیا  دـندرکیم . ذاـختا  ینآرق  تیلاـعف  نـیا  طبـض  تـبث و  يارب  ار  یـصاخ 
هن خیرات  زا  لبق  ات  عومجم  رد  ام  دـش . فقوتم  مایا  نیا  ندیـسر  ارف  هب  هجوت  اب  تشاد و  همادا  قیرـشت  مایا  يرازگرب  مایا  ات  مارحلادجـسم 

تعجارم زا  دـعب  هکنیا  هب  تیانع  اب  اـما  میهد ، همادا  ار  لاور  نیا  رگید  بش  شـش  مه  قیرـشت  ماـیا  زا  دـعب  دوب  اـنب  میتشاد و  هماـنرب  بش 
همانرب همادا  اًلمع  دندوب ، یعـس  فاوط و  لیبق  زا  دوخ  بجاو  فیاظو  نداد  ماجنا  ددـصرد  نارئاز  هکم ، هب  ینم  زا  مارحلا  هللا  تیب  جاجح 

نیا زا  یتامادقا  هک  دشاب  نیا  ام  شالت  مامت  دیاب  میهد ، همادا  ار  ییاه  همانرب  نینچ  تسا  انب  رگا  یتآ  ياهلاس  جح  مسارم  رد  دشن . رـسیم 
هب فوطعم  ار  هسلج  رد  نارضاح  رتشیب  هجوت  ات  میهد ، ماجنا  قیرـشت  مایا  ندیـسر  ارف  زا  لبق  ات  مظنم  صخـشم و  يزیر  همانرب  اب  ار  تسد 

يرتشیب هولج  یتامادـقا  اـههمانرب و  هچ  رد  هجوت  نیا  امـش  رظن  هب  لاـسما  جـح  يروحم  نآرق  هب  تیاـنع  اـب  مینک . نآرق  توـالت  تئارق و 
هب ناوتیم  هلمج  زا  هک  تفرگ  تروص  حرط  نیا  ندـش  رتییارجا  تهج  رد  رما  نالوؤسم  يوس  زا  يدایز  ياهـشالت  ادـخ  رکـش  تشاد ؟

مارحلا و دجـسم  یبنلا و  دجـسم  هلمج  زا  سدـقم ، نکاما  یخرب  رد  نآرق  توـالت  اـهناوراک و  زا  یخرب  رد  نآرق  متخ  لـیبق  زا  یتامادـقا 
ینآرق تاقباسم  يرازگرب  نارئاز و  ناکـسا  لحم  رد  ینآرق  نیماضم  میهافم و  اب  ییاهتکارت  بصن  ناملـسم و  ياهروشک  رگید  ياههثعب 

يرتقیقد يزیر  همانرب  رگا  هک  دـسریم  رظن  هب  دوجو  نیا  اب  دراد . ناوارف  ساپـس  ریدـقت و  ياج  راک  نیا  هتبلا  درک و  هراشا  رئاز  هیرـشنرد 
رگا هدنیآ  ياهلاس  رد  منکیم  رکف  نم  دـشیم . مهارف  تامادـقا  نیا  زا  رتشیب  يونعم  يرادربهرهب  ناکما  تفرگیم ، تروص  رفـس  زا  لبق 

دوش و تبحـص  هربخ  دارفا  ناسانـشراک و  اب  ددعتم  تاسلج  رد  جح ، هب  مازعا  زا  لبق  تسا  بسانم  دنک ، ادیپ  همادا  اههمانرب  نیا  دـشاب  انب 
ياضعا یهدزاب  تیفیک  نتفر  الاب  يارب  يداهنشیپ  هچ  ددرگ . مالعا  نییبت و  فافش  صخـشم و  تروص  هب  دارفا  زا  کی  ره  فیاظو  حرش 
يرتقیقد  635 ص : جح 25 ، يزیر  همانرب  اب  دیاب  تأیه  نیا  طسوت  همانرب  يارجا  هوحن  روضح و  باختنا و  طیارش  دیراد ؟ ینآرق  ناوراک 

اب دشاب  انب  رگا  دندش . مازعا  جح  هب  هرفن  ود  ای  ادج  تروص  هب  دارفا  تفرگ و  تروص  مظنمان  تروص  هب  یلعف  هورگ  مزعا  دریگ . تروص 
ییوس زا  دنوش . مازعا  صخشم  ینامز  تیعقوم  کی  رد  رفن  یس  ره  هک  تسا  رتهب  دوش ، دروخرب  لقتـسم  داهن  کی  تروص  هب  تأیه  نیا 

. تسا رفـس  لوط  رد  ناوراک  نیا  تیقفوم  مهم  طیارـش  لماوع و  هلمج  زا  جـح ، يرازگرب  نامز  لوط  رد  بسانم  ياهرجنح  نتـشاد  رگید 
نییاپ يدایز  دودح  ات  راک  تیفیک  دزادرپب ، همانرب  يارجا  هب  بسانم  تروص  هب  دناوتن  یگدروخامرس  لیبق  زا  یلئاسم  ببـس  هب  يراق  رگا 

ناوراک نیا  نایراق  زا  کی  ره  ات  دریگ  رارق  یکـشزپ  تبقارم  تحت  مظنم  تروص  هب  دورو  ودب  زا  نآرق  تأیه  دوشیم  داهنـشیپ  دـیآیم .
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لقتـسم تیوه  يارب  هک  نیا  رگید  هتکن  دـنناسرب . بسانم  طیارـش  هب  هماـنرب  يارجا  يارب  ار  دوخ  یکیزیف ، ینامـسج و  ظاـحل  هب  دـنناوتب 
ناوراـک نیا  ياـضعا  هب  ار  نارئاز  هروـس  دـمح و  حیحـصت  یناوـخور و  میلعت  ثحب  نـالوؤسم ، تسا  بساـنم  ناوراـک  نیا  هب  ندیـشخب 

وگتفگ نایاپ  رد  ياهتکن  رگا  دنشاب . رثوم  هنیمز  نیا  رد  دنناوتیم  دنتسه و  رما  نیا  ناصصختم  نآرق  نایراق  ناسانشراک و  نوچ  دنراپسب ،
تـسا نآرق  شرتفد  زیزع  مالـسا  مناسریم . نایاپ  هب  رعـش  نیا  اب  ار  منخـس  منکیم و  رکـشت  رئاز  هیرـشن  زا  دییامرفب . دسریم ، ناترظن  هب 

تسا نآرق  شروحم  ردص و  هک  تسا  یجح  وت  نم و  زا  لوبق  ادخ  دنک  هک  یجح  تسا  نآرق  شرگنل  تاجن و  یتشک 

«1 ( » جع  ) رصع یلو  ترضح  اب  دهع  دیدجت  يارب  ینامز  جح ،

یلاعت هللا  لّجع   ) رمالا بحاص  ترـضح  روضح  دـنکیم ، بلج  دوخ  هب  ار  نایجاح  زا  يرایـسب  هجوت  جـح ، ماـیا  رد  هک  یلئاـسم  زا  یکی 
لیعامسا اب  جح ، هب  طوبرم  رگید  لئاسم  زین  هراب و  نیا  رد  میدید  بسانم  تسا . تافرع  يارحص  هژیو  هب  جح و  نییآ  رد  فیرشلا ) هجرف 

هجرف یلاعت  هللا  لّجع   ) رـصع ماما  تیودـهم و  هرابرد  روشک  یـصصخت  هلجم  نیتسخن  دوعوم ، همانهام  لوؤسم  ریدـم  یناتـسورس  یعیفش 
هژیو هب  جح  رد  جع )  ) بحاص ترضح  روضح  هرابرد  ادتبا  دیناوخیم : ریز  رد  ار  وگتفگ  نیا  لصاح  میشاب . هتشاد  ییوگتفگ  فیرـشلا )

يرازگرب مایا  رد  هلاس  همه  مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  هللا ، ءایلوا  تافشاکم  لوقنم و  تایاور  بسح  دییامرفب . یحیـضوت  تافرع 
، قح هب  هعجارم  دهع ، دیدجت  تقو  جح  تسا . جع )  ) نامز ماما  جح ، بلق  دـنرظان . رـضاح و  تافرع  يارحـص  رد  جاجح  اب  هارمه  جـح ،
تجح و  » اب یناگمه  دهع  دیدجت  تقو  نیا  رد  ورنیا ، زا  تسا . يدـیلپ  سجر و  زا  ناج  مسج و  نتـساریپ  تینانا و  دوخ و  زا  ندـش  یهت 

دیدـجت ناشیا و  روضح  بسح  عقاو ، رد  دنـشاب . هتـشادن  روضح  تافرع  نحـص  رد  ناکما  ملاع  بلق  دوشیمن  مالـسلا ،» هیلع  رـصع  یلو 
زا تمـسق  مادک  امـش  رظن  هب  دنکیم . ناشبیـصن  ار  دوخ  ترفغم  هتـشگ و  اریذپ  ار  جاجح  همه  تمحر ، يور  زا  دنوادخ  هک  تسا  دـهع 
ره دـناهدینت و  مه  رد  تاـقوا  لاـمعا و  همه  تسین . هعطق  هعطق  مه و  زا  ازجم  کـفنم و  هعومجم  جـح  تسناد ؟ ردـق  دـیاب  رتشیب  ار  جـح 

برق و هب  هبانا  هبوت و  رافغتـسا و  زا  ریـس  لک ، هب  ءزج  زا  ریـس  نطاب ، هب  رهاظ  زا  ریـس  دنزاسیم : رادومن  ار  گرزب  جـح  زا  یهجو  مادـک ،
مالسلا هیلع  رـصع  ماما  تساجنیا . رد  دهع  تساجنیا . رد  رافغتـسا  تسا . اجنیا  رد  برق  تسا . هلق  سأر  تسا . جوا » هطقن   » تافرع لصو .
دوشیم دعتسم  مرح   637 ص : جـح 25 ، نامرحم  هرمز  رد  یجاح  ینابرق ، ینم و  یبیـشارس  رد  هک  تسا  تافرع  زا  سپ  و  تساجنیا . مه 

. تسا تشگزاب  جح  هفسلف  حور و  تسیچ ؟ جح  هفـسلف  حور و  زا  امـش  فیرعت  دریگیم . خساپ  هک  دشاب  راودیما  دنکب و  ییوزرآ  ره  ات 
كرت رد  طوبه  زار  هکنانچ  تسا . دـنوادخ  یح  تجح  جـح ، حور  تقیقح و  مرح . لـها  زار و  ناـمرحم  لـیخ  هب  تشگزاـب  يارب  یهار 
تحاس هب  لسوت  کسمت و  تعجر و  رد  زین  هبوت  یلوبق  زار  دوب ، هللا  ۀفیلخ  لماک و  ناسنا  اب  دهع  نامیپ و  نایسن  رد  طوبه  زار  دوب . یلوا 

یلمع و طاقتلا  جازتما و  طالتخا و  عاونا  هب  هدولآ  نیملسم ، نایسن ، تلفغ و  یبیشارس  رد  یتقو  یلک  روط  هب  تسا . مالـسلا  مهیلع  ابع  لآ 
ار جح »  » دنوادخ ایوگ  دنرادن . هدنام » لوفغم  هچنآ  يزاسزاب   » و یگنهرف » تایح  دیدجت  «، » دهع دـیدجت   » زج یهار  دـنوشیم ، یگنهرف 

هداد رارق  قحان  اجهبان و  طاقتلا  جازتما و  طالتخا و  زا  داقتعا  گنهرف و  بدا و  نتـساریپ  توغاط ، یفن  تایح ، دیدجت  نیا  قیرط  لماع و 
. تسا دنوادخ  یح  تجح  تیانع  تحت  حیحص  قیرط  رد  كولس  ریسو و  تایح  همادا  دهع و  دیدجت  ندش ، هتـساریپ  جح ، هفـسلف  تسا .
تفرعم و یگتـسیاش و  يدوجو ، تیفرظ  بسح  سکره  هک  تسا  ياهدرتـسگ  هرفـس  جـح  دـنمادک ؟ جـح  یعاـمتجا  يدرف و  ياـهتیفرظ 
، تاهورکم زا  یخرب  دـننکیم . هبوت  هانگ  زا  سانلا  ماوع  تسین . ناسکی  ناگمه  زا  هک  هبوت  نامه  لثم  دریگیمرب ؛ نآ  زا  يزیچ  یهاـگآ 
رد زاین  رقف و  هدهاشم  جح ، هنحـص  رد  قح  یلجت  هدهاشم  جـح ، هنیآ  رد  دوخ  هدـهاشم  رخآ . یلا  یخرب ...  تابحتـسم و  كرت  زا  یخرب 

، ینامحر تاولج  روهظ  زورب و  هدهاشم  قح ، لامک  لامج و  هدـهاشم  تالماعم ، تابـسانم و  رد  یمومع  یهارمه  هبرجت  هدـهاشم  جـح ،
هدهاشم یگدنب ، ییاهر و  قیرط  هدهاشم  كاخ ، هصرع  رد  ندوب  هوحن  یگدنب و  هوحن  هدهاشم  یمالسا ، ندمت  گنهرف و  حور  هدهاشم 

هنومن نیرتزراب  ناونع  هب  ار  نایناریا  هک  ییاهراتفر  زا  تسا . جح  ياهتیفرظ  تایبرجت و  هرمز  رد  دوخ ، كرت  تذل  ندیـشچ  قلعت و  كرت 
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ود نیا  زا  مدرم  مومع  تسا . يراگدنام  رد  یتایح  رما  ود  يرازگساپس  بدا و  دییوگب . نخـس  دنکیم  زاتمم  ناناملـسم  رگید  زا  نایعیش ،
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  وریپ  ناـیناریا  صوصخم  هک  یبدا  يدرمناوج و  اـب  نمؤم ، ناملـسم  دـنوشیم . هدـیزگ   638 ص : جح 25 ، ارجم 

نیرفآ تینما  تسا . هشوـت  مک  تمحز و  مک  تسا . نارگید  رادرب  راـب  دـهدیم . حـیجرت  دوـخ  رب  ار  يرگید  درذـگیم . دوـخ  زا  تـسا ،
نیع جـح ، تسوا . هدـننایامن  وا  كولـس  ریـس و  و  بدا »  » هکنانچ دـنناما ؛ رد  وا  نظءوس  مدـق و  ملق و  ناـبز و  زا  ناـیفارطا  یماـمت  تسا .

، یخاتسگ زا  دسانشیم ، ششخب  جاتحم  ریقف و  دنیبیم ، نیرتمک  ار  دوخ  جح  نحص  رد  هک  نآ  یگدنب . تیدوبع و  نیع  تسا ؛ یگداتفا 
هاج و هب  رخافت  ینیب و  رترب  دوخ  توخن و  ربکت و  زا  دسانشیم . رترب  دنیبیم و  هتسیاشا  دوخ ر  زج  دزیهرپیم . قلخ  رازآ  زا  ینابزدب و  زا 

تانآ تالاح و  یمامت  رد  وا  مان  رکذ  قح و  تجح  اب  تبسن  دهع و  ظفح  دنامب ؟ یقاب  ام  رد  جح  رون  هک  مینک  هچ  دنکیم . بانتجا  لام 
تاغوس و زا  رتمهم  روما  دابالا . دـبا  اـت  يرازگتمدـخ  يارب  تسا  مدرم  نیرتهتـسیاش  نیرتگرزب و  هک  وا  هب  ندرک  تمدـخ  يارب  شـالت  و 

مدرم بیغرت  جح ، جیورت  اههرطاخ ، اهدای و  تاغوس  جح ، رفـس  زا  رتشیب  هچره  نتـشادرب  هشوت  راک ، نیرتهب  دنمادک ؟ جح  زا  سپ  همیلو 
رد يدرمناوج  اخس و  نداد  زورب  رمتـسم و  شهد  داد و  قیرط  زا  قح  ماما  دنوادخ و  زا  يرازگـساپس  اههتخودنا و  نایب  جح ، ندرازگ  هب 

. تسا تالاح  همه 

«1  » رمتسم شهوژپ  اب  هارمه  يونعم  لوحت  هار  رد 

هب دـناوتیم  اهنآ  شنیب  شناد و  براجت و  زا  هدافتـسا  هک  مینکیم  دروخرب  روشک  یتیریدـم  ياههرهچ  هب  هاگ  ادـخ  هناـخ  نارئاز  نیب  رد 
تاغیلبت نامزاس  يرنه  هزوح  تسایر  نایناینب  ياـقآ  غارـس  هب  دـصق  نیا  اـب  دـنک . کـمک  جـح  رفـس  رد  یگنهرف  ياـهیزیر  هماـنرب  دوبهب 

هوحن هب  عجار  یلک  روط  هب  ار  ناترظن  میدـش . ایوج  ار  ناشیا  رظن  میتفر و  تسا  روشک  هصرع  رد  یگنهرف  رثؤم  ياـهداهن  زا  هک  یمالـسا 
یناریا ياهناوراک  رد  هچنآ  دوشیم  هجوتم  دیآیم  جح  رفس  هب  اهناوراک  قیرط  زا  هک  یفصنم  رئاز  ره  دییامرفب ؟ نایب  جح  رفس  يرازگرب 

رد هک  انعم  نیا  هب  هجوت  تسا . هدـش  يزیر  همانرب  هنیدـم  هکم و  رد  هدرـشف  تروص  هب  هک  تسا  يدایز  عمج  شـالت  لـصاح  درذـگیم ،
هب انب  ریخا  ياهلاس  رد  دـهدیم . ناشن  ار  جـح  ناـمزاس  هثعب و  ياـهتیلاعف  هدرتسگ  داـعبا  دوشیم ، هئارا  تامدـخ  نیا  هناـگیب  روشک  کـی 

ثعاب هک  تسا  لئاسم  نیا  دوهـشم  دوبهب  نیمه  دـیاش  هتفرگ و  دوخ  هب  يرتهب  عضو  لقن ، لمح و  نکـسم و  لاس  هب  لاس  نارئاز ، ناـعذا 
نـشور هچنآ  دوشیمن . هداد  خساپ  اهنآ  يونعم  یتفرعم و  تاراظتنا  هب  ارچ  هک  دـیآ  دوجو  هب  راظتنا  نیا  هدرکلیـصحت  راشقا  نیب  رد  هدـش 

رد اذـل  تسا . رادروخرب  يرتـمک  عونت  زا  مسج  زاـین  یفرط  زا  تسا . رتـشیب  تیوـنعم  يوجتـسج  رد  ًاـتیهام  يرئاز  ره  هک  تسا  نیا  تسا 
ناـناوج اـت  هتفرگ  ییاتـسور  يرهـش و  درمریپ  نزریپ و  زا  میتـسه . وربور  لـئاسم  زا  هدرتـسگ  فـیط  کـی  اـب  يوـنعم  ياـهزاین  هـب  خـساپ 

دحاو یهافر  تامدـخ  زا  ناگمه  كرد  هک  تسا  یعیبط  دـنراد . دوجو  نارئاز  نیب  رد  هدـیچیپ  تینهذ  اب  هاگـشناد  داتـسا  هدرکلیـصحت و 
اهزاین زا  هدرتسگ  فیط  نیا  هب  هنیمز ، نیا  رد  دوخ  تاراکتبا  اب  هکنآ  زج  میرادـن  ياهراچ  ام  دـنراد و  یتوافتم  يونعم  ياهزاین  اـما  تسا 

اب دـنکیم  فیلکت  ام  هب  تالکـشم  نیا   640 ص : جح 25 ، دـینکیم ؟ داهنـشیپ  هلأسم  نیا  يارب  ار  یلمع  لح  هار  هچ  امـش  میهد . خـساپ 
یبایزاب  » عوضوم میزادرپب و  دـنک  راک  هثعب  رظن  ریز  هک  یهاگـشهوژپ  سیـسأت  هب  هبناج ، همه  يرگنزاـب  کـی  نمـض  و  هزاـت ، يدرکیور 

يونعم تشادرب  ءاقترا  يارب  شالت  جاجح  يارب  هنادنـسپادخ  کمک  نیرتهب  دشاب . نآ  تیلاعف  یلـصا  هنیمز  جح » رفـس  رد  ینورد  لوحت 
تاـناکما هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  تهج  نیا  رد  و  دـنکیم ، بیقعت  رئاز  ره  هک  تسا  یفدـه  نیرتیلـصا  نیا  هک  ارچ  تـسا  جـح  رفـس  زا 

شقن نایم  نیا  رد  تسا . يدام  رتشیب  ام  ياهتیولوا  هک  میتسه  یطیارـش  رد  ام  اما  دریگ . رارق  يونعم  ياهتـصرف  تمدـخ  رد  يرازفاتخس 
دنراد هجوت  تسا و  یعرـش  لئاسم  هب  نویناحور  تاهجوت  زا  ياهدرتسگ  فیط  رـضاح  لاح  رد  دـینیبیم ؟ هنوگچ  ار  اهناوراک  نویناحور 

صوصخ رد  ثحب  تصرف  رتمک  دـیاش  ظاحل  نیمه  هب  دـیاین . دوجو  هب  لامعا  رد  یللخ  هدرکان  يادـخ  ات  ددرگ  تاعارم  یعرـش  ماکحا 
. دوش هتخادرپ  مه  رگید  لئاسم  هب  هک  درک  داجیا  راک  میسقت  یعون  نیعم ، یناحور و  نیب  دوشیم  نم  رظن  هب  دنشاب . هتشاد  ار  جح  هفـسلف 
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کمک هنیمز  نیا  رد  اـهنآ  زا  یتکراـشم  تیریدـم  قـیرط  زا  دوـشیم  هک  دنتـسه  یـشالترپ  عـیطم و  دارفا  اـهناوراک  رد  هـشیمه  نـینچمه 
یبوخ هب  زین  یگنهرف  روما  رئاز ، یناحور و  ریدـم و  یتیلوئـسم  ياهزرم  تیاـعر  نمـض  اـت  دراد  شزومآ  هب  زاـین  هتبلا  راـک  نیا  تساوخ .

هب زاین  تصرف  نیا  زا  رتهب  يرادرب  هرهب  هتبلا  هک  تسا  نارئاز  هب  يونعم  میهافم  لاقتنا  يارب  یبسانم  رایـسب  تصرف  تدـم ، نیا  دوش . هرادا 
روشک فلتخم  ياهشخب  رد  ناریدم  يونعم  يرکف و  ییاناوت  رب  میناوتیم  جح  قیرط  زا  ام  یلک  روط  هب  دراد . يرمتسم  قیقحت  شهوژپ و 
ریثاـت تحت  ار  يداـیز  تدـم  هک  ارچ  درک  يونعم  تیوقت  ار  وا  ناوتیم  یبوـخ  هب  جـح ، هب  ریدـم  کـی  مازعا  قـیرط  زا  عـقاورد  مییازفیب .
دهاوخ کیبل  لمأت  یب  مینک  توعد  جـح  رد  تمدـخ  يارب  یلوؤسم  ره  زا  رگا  ام  دریگیم . رارق  هنیدـم  هکم و  يونعم  یناحور و  ياضف 

جح هب  ندمآ  اب  ناگتخیهرف  نادنمراک و  ناریدم و  زا  يدایز  شخب  رورم ، هب  اذـل  تفرگ . دـهاوخ  راک  هب  ار  دوخ  دادعتـسا  همه  تفگ و 
عیزوت رـشن و  رد  هکلب  تسین  يونعم  هشیدـنا  دـیلوت  یـساسا  لکـشم  تفگ  ناوـتب  دـیاش   641 ص : جح 25 ، دـش . دـنهاوخ  يونعم  همیب 

یهافر و لئاسم  رب  دـح  زا  شیب  دـیکأت  ياـج  هب  اهیـسرزاب  رد  رگا  دـینادیم ؟ هچ  رد  ار  لـح  هار  امـش  تسا . يونعم  ینید و  ياههشیدـنا 
نیا تالکـشم  زا  یکی  عقاو  رد  دوریم . شیپ  يونعم  لئاسم  تمـس  هب  مارآ  مارآ  مه  اضاقت  دوش ، هجوت  مه  يونعم  لـئاسم  هب  یفرـصم ،

هارمه باتک  ات 200   100 یکاروخ ، یفرـصم و  داوم  هارمه  هب  یناوراک  ره  ارچ  ًاعقاو  مینکیمن . کیرحت  ار  يونعم  ياضاقت  ام  هک  تسا 
. میتسین باتک  دلج  دنچ  هنیزه  تخادرپ  هب  یضار  اما  میتسه  اریذپ  یفرـصم  روما  يارب  ار  ياهنیزه  هنوگره  یعیبط  روط  هب  ام  درادن . دوخ 

تـصرف نیمه  زا  دـیراد ؟ یـصخشم  داهنـشیپ  هچ  لاح  نیا  اب  تسا . هتفرگ  رارق  هرمزور  جاـتحیام  نیمأـت  رب  عرف  يرکف  لوحت  نوچ  ارچ ؟
ناوتب ات  درک  يروآ  عمج  ار  بساـنم  ياههدـیا  و  یهاوخ ، رظن  يونعم  ياـضف  ندـش  رتهب  يارب  جاـجح  مومع  زا  درک و  هدافتـسا  دوشیم 
عیاقو مالـساردص و  ياهگنج  یبایزاب  يزاساضف و  نوچ  یلئاسم  رد  ام  تسا . رتیندـش  ناریا  لخاد  رد  هتبلا  راـک  نیا  داد . رییغت  ار  هاـگن 
يارب ادـص  رون و  اب  ای  درک و  يزاسزاب  دوشیم  ناملـسم  نادـنمرنه  کمک  اب  ار  اهاضف  زا  یلیخ  هک  یلاح  رد  میاهدـنام  ناوتاـن  اًـلمع  نآ 

اهنآ تامیمـصت  يدوجو  تیمها  هب  ار  یمالـسا  ياهتلود  دیاب  عماج  ياهـشهوژپ  قیرط  زا  لاح  ره  هب  تشاذگ . شیامن  ضرعم  هب  جاجح 
نیا هب  درک و  فقاو  یمالـسا  رازاب  کی  یهدـنامزاس  تهج  رد  يریبادـت  ذاختا  نینچمه  يونعم و  يرکف و  ياهتیلاعف  شرتسگ  تهج  رد 

. دروآ مهارف  اههنیمز  همه  رد  ار  جح  زا  رتهب  رتشیب و  هچره  يریگهرهب  ياههنیمز  بیترت 

«. 1  » یهورگ تاطابترا  رد  ریظن  یب  یلماعت و  ییاضف  جح 

يدایز تالاقم  اـهباتک و  نونکاـت  وا  تسا . ناریا  رد  تاـطابترا  هتـشر  ناـگتخومآ  شناد  نیتسخن  زا  دار ، ناینـسحم  يدـهم  دـمحم  رتکد 
روکذم هدکشناد  رب  هوالع  تسا . مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگشناد  تاطابترا  گنهرف و  هدکشناد  یملع  تأیه  وضع  تسا و  هدرک  فیلأت 

ناینسحم رتکد  تسا . دشرا  یـسانشراک  ارتکد و  عطاقم  رد  تاطابترا  مولع  سیردت  لوغـشم  نارهت ، ییابطابط و  همالع  ياههاگـشناد  رد 
ود ره  تسد  زا  هدـش و  هتخانـش  روشک  هنومن  رگـشهوژپ  یمتاخ ) یناجنـسفر و  یمـشاه  نایاقآ  يروهمج  تسایر  هرود  رد   ) راب ود  دار ،

موـلع رد  ( Message Bazaar  ) ماـیپ رازاـب  ماـن  هب  يدـیدج  هیرظن  هئارا  وا ، مهم  راـک  نیرخآ  تسا . هـتفرگ  هزیاـج  روـهمج  سیئر 
هب وا  میتفر و  شغارس  هب  هک  دوب  نیا  دراد . ون  ياههاگدید  جح »  » مهم دادیور  هرابرد  دار ، ناینسحم  رتکد  میدوب  هدینـش  تسا . تاطابترا 
دار ناینـسحم  رتکد  اب  ام  هتعاس  ود  يوگتفگ  لصاح  درک ، میهاوخ  ناتمیدقت  هک  ياهبحاصم  درک . لابقتـسا  عوضوم  زا  دایز  هلغـشم  مغر 

ثحب دراو  هک  نیا  زا  لبق  دینکیم ؟ هاگن  هنوگچ  جـح »  » هلوقم هب  تاطابترا  مولع  داتـسا  کی  ناونع  هب  دـییامرفب  ًافطل  تسا . جـح  هرابرد 
، دنکیم هاگن  نآ  هب  سانش  هراتس  کی  یتقو  دوش ، هدروآ  نیمز  هب  خیرم  زا  یگنس  هک  مینک  ضرف  رگا  مهدب . یحیضوت  مهاوخیم  موش 

زیچ لابند  هب  گنـس ، رد  مه  نادیمیـش  کی  دـنکیمن ؛ هاگن  گنـس  نآ  هب  روطنآ  نادـکیزیف  کـی  هک  دـنکیم  یـسررب  يرظنم  زا  ار  نآ 
دنیبب الثم  هک  دنکیم  هاگن  مه  سانـش  تسیز  کی  دهد . صیخـشت  ار  نآ  رد  دوجوم  رـصانع  گنـس و  سنج  دهاوخیم  تسا و  يرگید 
هکلب تسین و  رگید  هاگن  ضقان  مادکچیه  یلو  دراد ، قرف  مه  اب  دنچره  اههاگن ، نیا  ریخ . ای  دوشیم  هدید  تایح  زا  يرثا  گنس ، رد  ایآ 
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دنمزاین نیاربانب ، ون و  یهاگن  تاطابترا ، هرجنپ  تشپ  زا  جح ، هب  هاگن  دننکیم . لیمکت  گنـس ، نآ  تخانـش  يارب  ار  رگیدـکی  اهنیا  همه 
، خیرات لوط  رد   643 ص : جح 25 ، ینک . ادیپ  جح »  » يارب یهیبش  چیه  میناوتن  دیاش  رظن ، نیا  زا  تسا . ندـش  هدیـشک  شلاچ  هب  هجوت و 
، ناتـسزوخ لیبنزاغچ »  » دـبعم ناریا ، نیمه  رد  الثم  تسا . هدادیم  ياج  دوخ  رد  ار  اهناسنا  زا  یمیظع  عامتجا  هک  میاهتـشاد  ییاهناکم  ام 

ناوتیم دراد و  عافترا  هقبط  ینامتخاس 16  هزادنا  هب  تسا ، نایـشنماخه  زا  لبق  هب  طوبرم  هک  میظع  دبعم  نیا  تسا . اههنومن  نیا  زا  یکی 
مه ناتـساب  مور  رد  دناهدرکیم . تدابع  ار  شیوخ  رـصع  يادخ  دناهدشیم و  عمج  مه  رود  رفن  رازه  دنچ  دبعم ، نیا  رد  هک  درک  روصت 
رد الثم  اما  میتسه . اهمدآ  زا  یگرزب  رایـسب  عمجت  دـهاش  کیپملا ، رد  مه  نالا  نیمه  میاهتـشاد . ار  یهورگ  تاطابترا  گرزب  ياـهعمجت 

یـسک دنتـسین . زیچ  کی  رب  زکرمتم  دـنرادن و  مه  هباشم  يراتفر  امازلا  دنتـسین ؛ اج  کی  رد  نامزمه  دـنراد ، روضح  هک  یناسک  کـیپملا 
اب دروخب و  يزیچ  تسا  نکمم  یچاشامت  يزاب ، ياشامت  نیح  رد  تسا . یتشک  هقباـسم  یچاـشامت  يرگید  لاـبتوف و  هقباـسم  یچاـشامت 
مه رود  هدرـشف  یناکم  رد  رفن  نویلیم  ود  دودح  رد  یتیعمج  هکنیا  جح . فالخرب  دشابن ؛ يزاب  هب  شـساوح  یتح  دـنزب و  فرح  يرگید 

مهارف رظن  زا  رـشب ، ندـمت  تایح و  خـیرات و  لوط  رد  دـننک ، راتفر  ناـسکی  یمـالک ، ریغ  رظن  زا  مه  یمـالک و  رظن  زا  مه  دـنوش و  عمج 
تاـطابترا هب  طوـبرم  ًافرـص  دروآیم ، دوـجو  هب  ار  نآ  جـح  هک  یتاـطابترا  ياـضف  اـیآ  تسا . ریظن  یب  یهورگ ، تاـطابترا  هـنیمز  ندرک 

یلوا راب  دـننکیم ، تکرـش  جـح  رد  هک  ییاهنآ  رتشیب  مزادرپب . جـح  عوضوم  هب  مهاوخیم  تاطابترا  هرجنپ  تشپ  زا  زاـب  تسا ؟ یهورگ 
اب مسجت  نیا  هک  دراد  یمسجت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زبس  دبنگ  هبعک و  زا  الثم  اهنآ ، مادک  ره  دنیآیم و  رفس  نیا  هب  هک  تسا 

دوخ اب  طابترا  زا  یتلاح  هب  دتفایم ، هبعک  هب  ناشهاگن  دنوشیم و  مارحلادجسم  دراو  راب ، نیلوا  هک  یناسک  دباییم . تینیع  ود  نآ  ندید 
هدننک تکرش  مادک  مدرک . یـسررب  میاهرفـس  زا  یکی  رد  ار  عوضوم  نیا  نم  درادن . ریظن  هک  دنـسریم  ( self communixation)
شناد هاگن  زا  جـح  ياهتلـصخ  زا  یکی  نیاربانب ، دـباییم ؟ تسد  يدوخ  اـب  طاـبترا  نینچ  هب  دوشیم ، اـضف  نآ  دراو  یتقو  کـیپملا ، رد 

. دوشیم مه  هباشم  اهراتفر  هزوح و  کی  رب  زکرمتم  اهنهذ  همه  دـعب ، دوشیم و  زاغآ  يدوخ  اب  طاـبترا  نینچ  اـب  هک  تسا  نیا  تاـطابترا 
هب ار  هار  ردقنآ  یعـس ، رد  دیوگیم  اًلثم  هک  تسین  يروتـسد  ياهراتفر   644 ص : جـح 25 ، نآ  هباشم ، ياهراتفر  زا  نم  روظنم  اجنیا  رد 

، جـح رد  ناگدـنک  تکرـش  راتفر  زین  اهنیا  زج  هب  هکلب  دـشاب ؛ نانچ  ام  شخرچ  لکـش  تهج و  دـیاب  فاوط ، رد  ای  میورب  هلوره  تروص 
رد یلو  ماهدـید ، مه  ار  ناکیتاو  نم  دوشیمن . هدـید  ناهج ، زا  يرگید  ياـج  چـیه  رد  تلـصخ  نیا  تسا . هیبش  کـیدزن و  مه  هب  رایـسب 

دنکیم ادـیپ  زورب  هدرتـسگ  تروص  هب  جـح ، رد  هک  رگیدـکی » اـب  طاـبترا   » و دوخ » اـب  طاـبترا   » نیا تلع  تسین . روط  نیا  هیـضق ، اـجنآ 
هکنیا رب  هوالع  تاـطابترا ، شناد  هیاـپ  رب  تسا . نآ  هنیمز  اـی  ( context  ) تسکتناک جـح ، یطابترا  ياـضف  یگژیو  نیرتمهم  تسیچ ؟

و تخـس »  » هنیمز لماش  مه  هک  دراد  ییاه  هنیمز  یطابترا  ره  دوشیم ، هتفرگ  رظن  رد  صاخ  مایپ  هدـنریگ و  هدنتـسرف ، یطاـبترا ، ره  يارب 
اب هک  ار  یطاـبترا  عون  امـش  هب  کـچوک ، هتـسبرد  ياـضف  نیا  دوـخ  دـیراد ، رارق  روسناـسآ  رد  یتـقو  امـش  تسا . مرن »  » هنیمز لـماش  مه 

لثم رگید  ییاضف  رد  نارگید  اب  امـش  طابترا  هک  دوشیم  ببـس  هلأسم  نیمه  دـنکیم . لیمحت  دـینکیم ، رارقرب  روسناسآ  لخاد  ياهمدآ 
هنیمز کی  رد  یتراـبع  هب  اـی  ناـکم  کـی  رد  یهاـگ  تسا . تخـس  هنیمز  هنیمز ، عون  نیا  تسا . يرگید  عون  زا  دجـسم ، اـی  پاـش  یفاـک 

رد هک  ییاضف  اب  دـیآیم ، دوجو  هب  نشج  يرازگرب  زا  صخـشم ، ياهناخ  رد  هک  ییاـضف  ـالثم  دـنکیم . زورب  مرن  هنیمز  نیدـنچ  تخس ،
زا مه  جح ، یطابترا  ياضف  طیارـش و  دنکیم . لیمحت  ار  طابترا  عون  ود  دراد و  قرف  دوشیم ، داجیا  ازع  سلجم  يرازگرب  زا  هناخ  نامه 

دارفا هب  ار  یهورگ  تاـطابترا  زا  یـصاخ  عوـن  هک  تـسا  ياهژیو  یطاـبترا  ياـضف  طیارـش و  يرازفامرن ، رظن  زا  مـه  يرازفاتخـس و  رظن 
« هورگ  » مهم تلـصخ  تسین . مهم  دارفا  دادعت  هورگ ،»  » رد تسا . نآ  ِیتاطابترا  فیرعت  ام  روظنم  هورگ ، مییوگیم  یتقو  دنکیم . لیمحت 

دوجو ياهدرتسگ  رایـسب  بیجع و  زرط  هب  جـح ، رد  یطیارـش  نینچ  دـنریذپیم . ریثأت  مه  زا  دـنراد و  لماعت  مه  اب  نآ  دارفا  هک  تسا  نیا 
لماعت نیمه  يریگلکـش  جـح ، ياههفـسلف  زا  یکی  هک  منزب  سدـح  مناوتیم  منکیم ، رکف  جـح  هفـسلف  تلع و  هراـبرد  یتقو  نم  دراد .

تسا نکمم   645 ص : جح 25 ، تدحو .»  » اب هارمه  هدرتسگ  رایـسب  رثکت »  » کی يریگلکـش  تسا ؛ يریذـپ  رثا  يراذـگ و  رثا  یهورگ ،
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. میماوقا اهگنهرف و  اهنابز ، يدـج  رثکت  عونت و  دـهاش  ام  جـح ، رد  دـیهد ؟ حیـضوت  تاطابترا ، هاگن  زا  جـح » رد  تدـحو  رثکت و   » هرابرد
، رامآ نابز  هب  تسا . بیجع  اـی  بلاـج  اـم  يارب  ناـشیاهراتفر  زا  یلیخ  دـنتوافتم و  اـم  اـب  ـالماک  یگنهرف ، رظن  زا  هک  مینیبیم  ار  یناـسک 
ار تیعمج  فصن  زا  شیب  روشک ، رد 45  هک  دـناهدنکارپ  تیلقا  تروص  هب  هچ  تیرثـکا و  تروص  هب  هچ  روشک  رد 99  ناهج  ناناملسم 

راـمآ رد  هک   ) یکچوـک رایـسب  ياـهتیلقا  تروـص  هب  مـه  يرگید  ياـهروشک  رد  ناناملـسم ، روـشک ، نیا 99  زج  هـب  دـنهدیم . لیکـشت 
رد عونت  اهروشک ، رثکت  نیا  هک  دنـشاب  هتـشاد  تکرـش  ناناملـسم  روشک ، زا 150  تسا  نکمم  المع  جـح ، رد  دـنراد . دوجو  دـنیآیمن )
رد تسا . دایز  دح  هچ  ات  جح ، رد  هدننک  تکرش  ناناملـسم  نیب  رد  رثکت  عونت و  دینیبب  الاح  دراد . لابند  هب  زین  ار  اهنابز  ماوقا و  اهگنهرف ،

، دوخ سابل ، نیمه  سابل . رد  تدـحو  لثم  دنـسریم ؛ تدـحو  زا  یعون  هب  دـننکیم ، تکرـش  جـح  رد  هک  یناسک  همه  ترثک ، نیا  نیع 
نم منکیم ، قرف  نارگید  اب  نم  هک  دیوگب  الثم  دنک ؛ لقتنم  ار  یمایپ  دهاوخیم  دوخ  ندیشوپ  سابل  عون  اب  یهاگ  ناسنا  تسا . مایپ  کی 
نیا زا  سپ  دنـشوپب . سابل  لدم  کی  همه  دیاب  جـح  رد  هک  یلاح  رد  مدـنمتورث و !...  نم  منردـم ، نم  سکعالب ، ای  مشیورد  نم  مدـیس ،

، ماجنارـس دنـشونیم و  بآ  عبنم  کی  زا  همه  دننکیم ، یط  ار  رودـم  ریـسم  کی  همه  الثم  دریگیم ، لکـش  اهراتفر  رد  تدـحو  هلحرم ،
اًلماـک ناـبز ، رد  رثـکت  دراد ، دوـجو  ناناملـسم  هلمج  زا  اـهناسنا و  نیب  رد  هک  يرثـکت  عاوـنا  نـیب  رد  دوـشیم . زاـغآ  مـه  رکفت  تدـحو 
یلصا نابز  ناونع  هب  یبرع  نابز  هک  دیهد  حیـضوت  نینچمه  دییامرفب . حیـضوت  مه  رثکت  عون  نیا  هرابرد  ًافطل  تسا . یتاطابترا  یعوضوم 

؛ تساهناسنا نیب  رثکت  تیمها  میرک ، نآرق  زا  نم  طابنتـسا  دـینیبب ! تسا ؟ هتـشاد  اهنابز  ریاس  هب  تبـسن  يزاـیتما  هچ  میرک  نآرق  مالـسا و 
اهنآ زا  مادک  چیه  تسا و  هدـیرفآ  توافتم  ياهنابز  ماوقا و  اهگنر ، لاکـشا ، اب  ار  اهناسنا  دـنوادخ ، نابز . ّتیموق و  داژن ، گنر ، رد  رثکت 

مالسا ربمایپ  هک  درمـشیم  رب  یمدرم  ندوب  برع  ار  میرک  نآرق  ندوب  یبرع  تلع  یتح  درمـشیمن . رگید  سک  رب  یـسک  يرترب  تلع  ار 
نیا رگا  نآرق ، دوخ  هدومرف  هب  تسا . هتـشاد  يرترب  اهنابز  رگید  رب  یبرع  نابز   646 ص : جح 25 ، هکنیا  هن  هدش ؛ هتخیگنارب  اهنآ  نیب  رد 

هب ار  نآرق  هک  تسا  ییادخ  هنوگچ  نیا  هک  دندیـسرپیم  نآرق ، لوزن  رـصع  رد  ناتـسبرع  مدرم  دـشیم ، لزان  یبرع  ریغ  ینابز  هب  باتک 
يارب یتح  ناسنا  ًالّوا ، منک . هراشا  مه  رگید  بلطم  دـنچ  هب  دـیاب  منک ، نایب  ار  مروظنم  هکنیا  يارب  میمهفیمن !؟ ام  هک  هدرک  لزان  یناـبز 

، دوش گرزب  اجنآ  رد  لقتنم و  یلگنج  هب  دلوت  زا  سپ  يدازون ، رگا  اًلثم  هکنیا  ینعی  دراد . یصخشم  نس  شدوخ ، يردام  نابز  يریگدای 
تـسناوت دـهاوخ  اهدـعب  تخومآ ، ار  يردام  نابز  هک  یـسک  هتبلا  دریگب . دای  یناـبز  هک  تسا  لاـحم  رگید  دـعب ، هب  صاـخ  نس  کـی  زا 

هک میشاب  هتـشاد  هجوت  اما  دریگیم . دای  رتعیرـس  رتهب و  ار  مود  نابز  دراد ، يرتيوق  هظفاح  هک  يدرف  ره  دزومایب . زین  ار  يرگید  ياهنابز 
يارب يدوخ ، نابز  ناگژاو  يارب  هناگیب  ياههژاو  لداعم  ندرپس  رطاخ  هب  یلو  تسا ، مزال  يوق  هظفاح  مود ، نابز  يریگدای  يارب  دـنچره 

مه زاب  دنک ، ظفح  ار  يرگید  نابز  ناگژاو  همه  تسا ، رادروخرب  يوق  رایـسب  هظفاح  زا  هک  یـسک  مینک  ضرف  رگا  تسین . یفاک  طابترا 
قبطنم دراد ، دوجو  ناـبز  یلـصا  ناـبحاص  نهذ  رد  اـههژاو  نآ  زا  هک  ییاـنعم  اـب  دـصرددص  تسوا ، نهذ  رد  اـههژاو  نآ  زا  هک  ییاـنعم 

هملک تروص  هب  الثم  ار  تباجن  هژاو  لداعم  یـسیلگنا ، نابز  يریگدای  ماگنه  ناملـسم ، یناریا  کی  تسا . توافتم  گـنهرف  نوچ  تسین .
، نیا رب  هوالع  تسا ؟ هباشم  ییاکیرمآ  درف  کی  اـب  یناریا ، نآ  نهذ  رد  هژاو  ود  نیا  ییاـنعم  هنهپ  اـیآ  اـما  دزومآیم ، ( mobleness)

ناـبز هب  دـننکیم ، رکف  یتـقو  مه  زاـب  دنطلـسم ، نآ  هب  هتفرگ و  ارف  بوخ  رایـسب  ار  یمود  ناـبز  هک  یناـسک  تسا  هداد  ناـشن  تاـقیقحت 
نابز %79 هک  دـینک  هجوت  عوضوم  نیا  هب  همدـقم ، هس  نیا  زا  دـعب  دنطلـسم . نآ  هب  هک  یمود  نابز  هب  هن  دـننکیم ؛ رکف  ناشدوخ  يردام 

یبرع اهنیا ، زا  رفن  نویلیم  نابز 995  میشاب ، هتشاد  ناملسم  رفن  نویلیم  درایلیم و 260  کی  رگا  ینعی  تسا . یبرعریغ  نیمز  هرک  ناناملسم 
، ییایزنودنا یلاگنب ، لیبق  زا  درادن ؛ یبرع  نابز  اب  یکارتشا  چیه  هک  دـنراد  ینابز  ناهج ، ناناملـسم  دودح 64 % نیا 79 % نیب  زا  تسین .

اهنآ رتشیب  هک  تسا  يوسنارف  یـسیلگنا و  لیبق  زا  ییاپورا  ياـهنابز  هیقب ، نابزو 15 % کیراهما و ،...  یکرت ، ییالاگ ، یهاویه ، ییـالام ،
مهـس فلتخم ، نایدا  نایم  رد  فسأـت ،  647 ص : جـح 25 ، لامک  اب  رگید ، فرط  زا  دنتـسه . اقیرفآ  رد  اپورا  قباـس  ياههرمتعـسم  مدرم 

مه ار  ناشدوخ  يردام  ناـبز  هب  نتـشون  ندـناوخ و  هیلوا  داوس  یتح  ناـهج ، ناناملـسم  دـصرد  تسالاب و 32  رایـسب  ناملـسم ، ناداوسیب 
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رارـصا تسا  یـشناد  ره  قوف  شـشناد  هک  دنوادخ  میروایب : دای  هب  تامدقم ، نیا  همه  هب  هجوت  اب  الاح  رگید . نابز  هب  دسر  هچ  ات  دنرادن ؛
، میاهدرک فـشک  تاـطابترا  شناد  رد  اـم  هک  ار  یلوـصا  نیا  بوـخ ، دـیناوخب . تسرد  طـقف  هن  دـیمهفب ؛ دـیاب  ار  نآرق  نیا  هک  دـنکیم 
هک هدوب  عوضوم  نیا  میرک ، نآرق  ندوب  یبرع  تلع  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  مه  زاب  نیاربانب ، هدـنخاب !)  ) دـنادیم ام  زا  شیب  دـنوادخ 

یفرعم هدرتسگ  یهورگ  تاطابترا  لماعت و  يارب  یگرزب  هنیمز  تصرف و  ار  جـح  یلاعبانج  تسا ....  هدـش  لزان  برع  مدرم  نیب  رد  نآرق 
یقاب دوخ  توق  هب  مه  يزومآ  نابز  تالکشم  ناناملـسم و  نیب  يدج  ینابز  ياهتوافت  لکـشم  هک  دیدش  روآدای  لاح ، نیع  رد  دیدرک و 

، دراد اهنییآ  کسانم و  رد  هشیر  هک  ار  یطابترا  ياهلماعت  زا  يدایز  شخب  ینابز ، ياهتافت  نیا  دوجو  اـب  جـح »  » ياـضف دـنچره ، تسا .
نیا هدـنیآ  زادـنا  مشچ  دریگیم . تروص  صقان  تروص  هب  جـح ، رد  ناناملـسم  نیب  طاـبترا  زونه  دـسریم  رظن  هب  یلو  دـنکیم ، ققحم 
راهچ رد  ناریا   » پاچ ریز  باـتک  یناـیاپ  لـصف  رد  هک  هدـنب  ینیب  شیپ  دوب ؟ رتراودـیما  هدـنیآ  هب  ناوتیم  اـیآ  تسا ؟ هنوگچ  تاـطابترا 

نیا هک  داتفا  دـهاوخ  تاطابترا  هزوح  رد  یمهم  تاقافتا  هدـنیآ ، لاس  ات 30  فرظ 20  هک  تسا  نیا  ماهدرک ، حرطم  یطابترا » ناـشکهک 
هریخذ ناکما  یلوا ، تسا : تفرـشیپ  لاح  رد  هزوح ، هس  رد  نامزمه ، تاقافتا ، نیا  تشاذگ . دـهاوخ  یمهم  ریثأت  جـح  رد  ًاعطق  تاقافتا ،
هریخذ يارب  چراق ، یعون  کمک  هب  هک  دوریم  یتمـس  هب  دراد  کینورتکلاویب  شناد  تسا . گرزب  نیئتورپ  ياـهلوکلوم  يور  تاـعالطا 

جح اهنت  هن  دـسرب ، هجیتن  هب  شالت  نیا  هک  نامز  ره  دوش . هدافتـسا  ناسنا  زغم  رد  تاـعالطا  يزاـس  هریخذ  رد  شور  ناـمه  زا  تاـعالطا 
تاعالطا و هریخذ  ناکما  تبـسن ، نامه  هب  هکلب  دوش ، کچوک  تیربک ، یطوق  کی  هزادنا  هب  تسا  نکمم  يوق ، رتویپماک  هاگتـسد  کی 
، دـنکیم تفرـشیپ  زور  هبزور  تسا و  عوـقو  لاـح  رد  هک  یمود  قاـفتا  دـباییم . شیازفا  زین  نآ   648 ص : جح 25 ، يوجتـسج  تعرس 

رشب تفرشیپ  قافتا ، نیموس  دنزاسیم . تابور  نآ ، کمک  هب  هک  تسا  یشناد  هزورما  یعونصم ، شوه  تسا . یعونـصم » شوه   » هعـسوت
ياـهیرتاب نیمه  تسا . هدـش  لـصاح  يژرنا  يزاـس  هریخذ  ناـکما  رد  يداـیز  ياهتفرـشیپ  اـهلاس ، نیا  رد  تسا . يژرنا  يزاـس  هریخذ  رد 

تفرـشیپ اب  نالا ، تشادن . دوجو  اًلـصا  شیپ  لاس  دنچ  ات  دهدیم ، امـش  هب  ار  راک  تعاس  نیدـنچ  ناکما  هزورما  هک  یتسد  ياهرتویپماک 
تروـص هب  هک  قاـفتا  هس  نیا  نم ، ینیبـشیپ  هب  دوـشیم . نـکمم  رتـکچوک ، مـجح  رد  اـما  رتـشیب  يژرنا  هریخذ  زور  هـب  زور  رـشب ، شناد 

هک دوشیم  لیابوم  یشوگ  کی  یبیرقت  هزادنا  هب  ییاههاگتسد  تخاس  هب  رجنم  هدنیآ ، لاس  ات 30  رثکادح  تسا ، عوقو  لاح  رد  نامزمه 
هطـساو یب  میقتـسم و  هملاکم  دوشیم ، وربور  يرگید  نابز  اب  رگید و  ياج  زا  يرگید  سک  اب  ینابز ، ره  اب  اـج و  ره  زا  یـسک  ره  یتقو 

چیه يروسناس ، چیه  یتردق  چیه  تلاخد  نودب  تسناوت  دـنهاوخ  یکاخ ، هرک  ياج  ره  زا  رفن  ود  ره  ینعی  دـنکیم ؛ نکمم  ار  اهنآ  نیب 
ار نآ  شیپ ، لاس  ود  نم  هدش و  هتخاس  مه  نالا  نیمه  هاگتـسد  نیا  ییادتبا  هنومن  دـننک . وگتفگ  مه  اب  يرگید  زیچ  چـیه  یناب و  هزاورد 

تخاس هک  دینک  رکف  امـش  الاح  دربیم . نامز  اهنآ  ندرک  فرطرب  هک  دراد  يدایز  صقاون  تسا و  گرزب  زونه  یلو  ماهدید ؛ وکـسم  رد 
دوجو هب  جح ، مایا  رد  فلتخم  ياهروشک  نایجاح  یهورگ  تاطابترا  رد  ار  یمهم  لوحت  هچ  هدـنیآ ، لاس  ات 30  رد 15  یهاگتسد  نینچ 
يدیفس راولش  زولب و  هک  یلاح  رد  يزور  متشاد . ياهرمع  جح  رفـس  شیپ  لاس  دنچ  منک . فیرعت  ياهرطاخ  دیهدب  هزاجا  دروآ ؟ دهاوخ 

مارحلادجسم هب  مدرکیم ، رکف  مینکیم ، تبحص  مه  اب  نالا  هک  ییاهزیچ  نیمه  هب  دیاش  متشاد و  رـس  رب  يدیفـس  هالک  مدوب و  هدیـشوپ 
هداتـسیا نم  يولج  هک  ییاقآ  مدش . فص  نیا  دراو  مه  نم  تسا . هدش  لیکـشت  یمظنم  فص  دوسالارجح ، ترایز  يارب  هک  مدید  متفر .

ینحل اب  درک و  نم  هب  هیفـس » ردـنا  لقاع   » یهاگن مداد . خـساپ  مه  نم  ییاـجک »؟ لـها  : » دیـسرپ یـسیلگنا  هب  نم  زا  دـید ، ارم  یتقو  دوب ،
ناتتـسد رد  ار  یگنـس  دینکیم و  ندناوخ  زامن  عقوم  اهیناریا  امـش  هک  تسا  يراک   649 ص : جح 25 ، هچ  نیا  دیـسرپ : ریقحت ، زا  یکاح 

ياج هب  نم  دـیرادیم و !؟...  رب  هرابود  دـعب  دـینکیم ؟ هدجـس  نآ  يور  نیمز و  دـیراذگیم  دـیوریم ، هدجـس  هب  یتقو  دـینکیم ، میاق 
کی مه  نم  یناملـسم و  کـی  امـش  نیبـب ! : » متفگ شخـساپ  رد  تسا . ییاـیزلام  دـش  مولعم  مدیـسرپ . ار  يو  تیلم  وا ، لاؤـس  هب  باوـج 

رانک ام  يود  ره  نالا ، ماهدناوخ . زامن  روپمالالوک ، امش ، تختیاپ  گرزب  رایسب  دجسم  رد  ماهدرک و  رفس  مه  امش  روشک  هب  نم  مناملسم .
اًلثم : » دیسرپ دوبن »؟ اجنیا  رد  نم  زا  ندیسرپ  يارب  یلاؤس  چیه  يدیسرپ ، نم  زا  هک  یلاؤس  نیا  زا  رتمهم  ایآ  امش ، رظن  هب  میاهداتسیا . هبعک 
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رخآ هبتر  رد  نایدا ، نایم  رد  ارچ  تسا ؟ مک  ردقنیا  ناناملـسم  دادـعت  لبون ، هزیاج  ناگدـنرب  نیب  رد  ارچ  هکنیا  اًلثم  : » متفگ یلاؤس »؟ هچ 
تفن یمالـسا ، ياهروشک  ياپ  ریز  هک  یلاح  رد  ارچ  تسالاب ؟ ردـقنیا  ناناملـسم  نیب  رد  داوسیب  نانز  مهـس  ارچ  میتسه ؟ لبون  ناگدـنرب 

نیا لالخ  رد  رگید .»؟ ياـهارچ  یلیخ  و  تسا ؟ نییاـپ  ردـقنیا  ( HDI  ) ناناملـسم یناسنا  هعـسوت  صخاش  ارچ  میریقف ؟ ردـقنیا  ام  تسا ،
. دـش ماـمت  نم  ياهـشسرپ  یتـقو  درکیم . همجرت  شناـهارمه  يارب  ار  نم  ياهتبحـص  راـبکی ، هظحل  دـنچره  ییاـیزلام ، درم  نآ  وگتفگ ،

ياج هب  يراک ، ره  زا  لبق  هک  تسا  نیا  شباوج  متفگ : وگب ». نم  هب  ار  شباوج  وت  منادیمن . ار  خـساپ  نم  : » تفگ درک و  نم  هب  یهاـگن 
مه نم  مداد . ار  شباوج  دیسرپ ، ار  ملغش  نم  زا  میـسرپب ...  مه  زا  ار  اهلاؤس  نیا  ناناملـسم  ام  جح ، رد  دیدیـسرپ ، نم  زا  امـش  هک  یلاؤس 
هیبش ًالومعم  هک  میدز  یپگ  مه  اب  دنتـسه . نم  ناهارمه  اهنیا ، روپمالالاوک و  رد  يدجـسم  تعامج  ماما  نم  : » تفگ مدیـسرپ . ار  وا  لغش 

رد دوب . ماحدزا  دوسالارجح ، فارطا  مه  زاب  میدیـسر ، فص  ولج  یتقو  دـیآیم . شیپ  رتمک  جـح ، رد  فلتخم  ياهروشک  مدرم  نیب  نآ 
زا رارـصا  اب  دعب ، دنروآ . دوجو  هب  دوسالارجح  رود  یتولخ  ياضف  دننک و  تسرد  ریجنز  تسد ، اب  هک  تساوخ  شناهارمه  زا  عقوم ، نآ 

دودـح 20 دـیاش  رخآ ، مهافت  نآ  ات  هیلوا  ریقحت  نآ  زا  ارجام  نیا  همه  منک . ترایز  ار  دوسـالارجح  شدوخ  زا  لـبق  نم  هک  تساوخ  نم 
نیا زا  نابز  لکـشم  نودـب  ناناملـسم ، همه  هک  دـهدیم  هزاجا  تاـطابترا  يرازفاتخـس  تـالوحت  رگید ، لاـس  یـس  دیـشک . لوط  هقیقد 

تـسا يدایز  ياهتوافت  دیدرک ، هراشا  نآ  هب  مه  یلاعبانج  هک  جح  ياهیگژیو  زا  یکی   650 ص : جح 25 ، دنشاب . هتشاد  رایسب  اهوگتفگ 
راچد دیابن  جح ، هب  نامهاگن  رد  دمآ ؟ رانک  اهتوافت  نیا  اب  دیاب  هنوگچ  اهروشک ، ناناملسم  نیب  طابترا  رد  دراد . دوجو  ناناملسم  نیب  هک 
کی زا  یئزج  ار  دوخ  دیاب  ام  جح  رد  میهدب . شیامن  ناناملسم  هیقب  اب  ار  نامدوخ  توافت  هک  میشاب  هتـشاد  رارـصا  دیابن  ام  میوش . هابتـشا 
هاگن هک  میشاب  هجوتم  دیاب  میزیهرپب . دنک ، زیامتم  ناناملـسم  هیقب  زا  ار  ام  هک  يراک  ره  زا  مینادب و  ناهج  ناملـسم  نویلیم  درایلیم و 260 

. ار اهفالتخا  هن  میراذـگب ، شیامن  هب  ناناملـسم  هیقب  اب  ار  نامتاکارتشا  یناسکی و  رتشیب ، هک  مینکب  يراک  دـیاب  تسا ؟ هنوگچ  ام  هب  رگید 
هک یلئاسم  هن  دماجنیب ؛ ناناملـسم  هیقب  اب  رتشیب  تدحو  هب  هک  دـشاب  یلئاسم  رب  زکرمت  دـیاب  جـح ، یـشزومآ  ياهـسالک  اهینارنخـس و  رد 

دوجو هب  اب  دیماجنا و  دهاوخن  لوط  هب  نادنچ  بهاذـم ، نیب  هقرفت  رمع  منکیم  رکف  نم  دـنچره  دوش ؛ نارگید  ام و  نیب  هقرفت  زاس  هنیمز 
( شید هب  زاین  نودـب  رگید  بهاذـم  نایدا و  ینویزیولت  ياههدنتـسرف  زا  کی  ره  ياههمانرب  تفایرد  اًلثم   ) تاطابترا هدـنیآ  ياضف  ندـمآ 

عـضو نالا ، دش . دهاوخ  گنرمک  ًاعطق  اههقرفت  هاگنآ  دننادب . دوخ  هرابرد  ار  رگید  بهاذم  ناوریپ  رظن  یتحار  هب  دنناوتب  بهاذم  ناوریپ 
نابز هب  هک  یناسک  یلو  دننکیم ؛ ساسحا  ار  ناهج  ناناملسم  نیب  رد  ندوب  تیلقا  تشگزاب ، زا  سپ  ًالومعم  اهیناریا  هک  تسا  ياهنوگ  هب 

هک دننکیم  ساسحا  رتمک ، دنوشیم و  تاکرتشم  هجوتم  رتشیب  رگید ، ناناملسم  اب  وگتفگ  زا  دعب  دنتـسه ، انـشآ  یـسیلگنا  یتح  یبرع و 
ینورد لئاسم  دـنزرف و  هب  هقالع  قشع ، ریظن  ییاهزیچ  یتقو  اـهناسنا  تشادـن ، دوجو  ملیف  سکع و  هک  نیا  زا  شیپ  اـهلاس  دـناتیلقا . رد 

کی ریظن   ) اههناسر هزورما ، اما  دنتـشادن . ياهبرجت  چیه  نآ  زا  رتشیپ ، هک  دندشیم  هجاوم  رکب  یتقیقح  اب  دـندرکیم ، هبرجت  ار  ینینچنیا 
یعقاو قشع  رب  تسا  نکمم  هک  دننیرفآیم ، صخش  يارب  يزاجم  يروص و  دنچره  ياهبرجت  قشع ، لثم  يزیچ  زا  ملیف ) ای  سکع  نامر ،

زا لبق  ناناملسم ، زین ، جح  هرابرد  دنتشادن ، دوجو  اههناسر  هک  هتشذگ  نورق  رد  دراذگب . ریثأت  دنکیم - هبرجت  ار  نآ  هدنیآ  رد  هک  درف -
ره هزورما ، دوب . نآ  کسانم   651 ص : جح 25 ، ناکم و  نیا  زا  رکب  ياهبرجت  نانآ ، جح  دنتـشادن و  نآ  زا  يریوصت  چیه  جـح ، هب  نتفر 
هب هک  دراد  يزاجم  يریوصت  دـنیبیم ، جـح  رد  هک  هچنآ  زا  دوجوم ، یعمج  طابترا  لـئاسو  عاونا  کـمک  هب  دوریم ، جـح  هب  هک  یـسک 

ار نآ  اـیآ  دراد ؟ يریثأـت  هچ  جـح ، زا  صخـش  هدـنیآ  ینورد  هبرجت  رب  ریخا ، نرق  رد  اـههناسر  شقن  نیا  تـسا . هدـش  رتـکیدزن  تـیعقاو 
تقد تسا . ياهنادنمـشوه  لاؤس  دوش ؟ تاینورد  دراو  دـنک و  روبع  رهاوظ  زا  رتدوز  صخـش ، هک  دـهدیم  هزاجا  ای  دـنکیم ؟ گـنرمک 
کی ار  جح  لئاسو ، نیا  کمک  هب  دنناوتب  جح ، هب  تمیزع  زا  لبق  نایجاح ، هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  یلئاسو  هک  ماهدـیدن  زونه  نم  دـینک !
هلیسو هب  نآ ، رد  دوشیم و  هدافتـسا  اهنابلخ  شزومآ  يارب  اهروشک ، یخرب  رد  نونکا  هک  هچنآ  ریظن  دننک ؛ هبرجت  يزاجم  تروص  هب  راب 

هک ییاجنآ  ات  دوشیم . يزاسزاب  نابلخ  يارب  یگنج ، يامیپاوه  نالف  اب  زاورپ  ماگنه  هناگجنپ ، ساوح  همه  ساـسحا  هتفرـشیپ ، تازیهجت 
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، یناور یحور و  طیارـش  تلع  هب  دننکیم ، هبرجت  ار  یعقاو  زاورپ  هک  یتقو  دـننیبیم ، شزومآ  يروطنیا  هک  ییاهنابلخ  یتح  منادیم ، نم 
ياههاگتـسد ایآ  هکنیا  هدـنیآ و  هراـبرد  درواـیب . دوجو  هب  ناـنآ  يارب  هتـسناوتن  يزاـجم  شزومآ  هک  دنـسریم  دـیدج  هبرجت  هب  مه  زاـب 

يزیچ ناوتیمن  زونه  دـنناسرب ، رفـص  هب  ار  تعیقاو  کی  زا  ینیع  هبرجت  يزاـجم و  مسجت  نیب  هلـصاف  تسناوت  دـنهاوخ  يزور  ینینچنیا ،
هچنآ نم ، دناهدرک . مک  ار  نآ  زا  سپ  تیعقاو  جح و  زا  لبق  مسجت  نیب  هلصاف  رـضاح ، رـصع  ياههناسر  هک  تسا  تسرد  نیا  اما  تفگ ؛

نآ رد  روـضح  مینکیم ، تبحـص  شاهراـبرد  هک  ياهلـصاف  نآ  شهاـک  مغر  هب  هک  تسا  نیا  میوـگب ، مناوـتیم  مدوـخ  هبرجت  زا  هک  ار 
هب لبق ، يزاجم  ياههبرجت  ایآ  هکنیا  اما  تسا . يرگید  زیچ  یهورگ ، تاطابترا  هژیو  طیارـش  نآ  زا  صخـش  هبرجت  نتفای  تینیع  طیحم و 

، مرحم ههد  مایا  رد  یـسک  تسا  نکمم  تسیچ ؟ کمک  تسیچ و  همطل  هک  دید  دیاب  دنکیم ، کمک  نآ  هب  ای  دـنکیم  دراو  همطل  جـح 
. دشاب يرگید  زیچ  مسارم  نیا  هب  نتفر  زا  شعقوت  يرگید  سک  اما  دربب ؛ باوث  هک  دنیـشنب  يربنم  ياپ  دورب و  هک  دـشاب  مهم  شیارب  طقف 
دنک و لیهـست  ار  نآ  تسا   652 ص : جـح 25 ، نکمم  دوشب ، تیعقاو  زا  صخـش  ساسحا  هدـننک  تیوقت  یلبق ، ياههبرجت  تسا  نکمم 

تاعلاطم رد  نم  یلو  درک ؛ رکف  رتشیب  شاهرابرد  دیاب  هک  تسا  یلاؤس  نیا  هتبلا  نآ . هدننک  يداع  ای  دوش . نآ  زاس  تیزیراپ  تسا  نکمم 
یخرب هراـبرد  هک  ییاهیـسررب  رد  نم  دـنک . کـمک  مه  اـم  لاؤـس  خـساپ  هب  تسا  نکمم  هک  متفاـی  تسد  یبلاـج  هدـیدپ  هب  مدوـخ  ریخا 

، نویزیولت ویدار ، همانزور ، باتک ، تسه : اهنیماتیو  عاونا  اهروشک ، یخرب  ياهناسر  هرفـس  رـس  رب  هک  مدـش  هجوتم  مداد ، ماجنا  اهروشک 
، اهروشک زا  یخرب  رد  اما  دـننکیم . فرـصم  ناشزاین  هزادـنا  هب  اهنیماتیو  نیا  زا  مادـک  ره  زا  اـهروشک  نیا  مدرم  و  تنرتنیا و ...  اـمنیس ،

يروشک رد  هک  تسا  نیا  بلاج  هتکن  دننکیم . هیذغت  صاخ  هناسر  کی  زا  رتشیب  یگنهرف ، ای  یسایس ، يداصتقا ، لکـشم  تلع  هب  مدرم ،
، دوشیم هدینـش  ویدار  رادـقم ، نیرتشیب  دوشیم ، هدـناوخ  همانزور  رادـقم ، نیرتشیب  دوشیم ، هدـناوخ  باتک  رادـقم ، نیرتشیب  نپاژ ، لثم 
هب مدرم  هک  ار  هچنآ  یترابع ، هب  دوشیم ؛ هدافتسا  دایز  مه  تنرتنیا  دنوریم و ...  امنیـس  دایز  مدرم  دراد ، دوجو  نویزیولت  دادعت  نیرتشیب 

ار شتفرعم  باـتک ، زا  دـنناوخیم و  ار  شریـسفت  هماـنزور  رد  دـننیبیم ، ار  شریوصت  نویزیولت  اـب  دـنوشیم ، عـلطم  نآ  زا  وـیدار  هلیـسو 
، مدرم زیخ ، تفن  ياهروشک  رد  دنراد ، ویدار  طقف  اقیرفآ  ریقف  ياهروشک  تسا : يرگید  هنوگ  هب  ناتساد  اهروشک ، یخرب  رد  دنریگیم .

علو هناسر ، کی  زا  هدافتـسا  نپاژ ، رد  دنراچد . یطابترا » هیذـغت  ءوس   » ینعی هیذـغت  ءوس  زا  یعون  هب  هصالخ ، دـننیبیم و  نویزیولت  رتشیب 
نینچ میناوتیم  میهد ، تیارـس  نامثحب  عوضوم  هب  میهاوخب  رگا  ار  یقافتا  نینچ  دنکیم . رتشیب  رگید  هناسر  زا  هدافتـسا  يارب  ار  بطاخم 

ندناوخ نآ ، ینویزیولت  ریوصت  ياشامت  هبعک ، سکع  ندید  يارب  ار  صخش  تسا  نکمم  هبعک ، هرابرد  يزیچ  ندینش  هک : میریگب  هجیتن 
شرازگ دـناوخیم ، ار  دـمحا  لآ  لـالج  تاـقیم  رد  یـسخ  هک  یـسک  دـنک . قیوشت  هبعک  دوخ  ندـید  هب  ماجنارـس  شاهراـبرد و  باـتک 

هبرجت ار  جح  دوخ  هک  یتقو  تسا  نکمم  دوشیم و  رتشیب  عضوم ، هرابرد  شايواکجنک  هظحل  ره  دناوخیم ، ار  همانزور  نالف  رگشرازگ 
ياهناسر ياههبرجت  نیاربانب ، دنک . ادیپ  تسد  جـح  هرابرد   653 ص : جح 25 ، رتقیمع  ياهبرجت  هب  تسا ، هدـناوخ  هچنآ  رثا  رب  دـنکیم ،

نویلیم دـنچ  اب  ياهناسر  جـح  : » تفگ ناوتیم  ایآ  دـشخبب . قمع  نآ  هب  دربب و  یلبق  هاگن  زا  رتارف  هلأـسم ، هب  ار  درف  هاـگن  دـناوتیم  یلبق ،
، تاطابترا هاگدید  زا  نوچ  تسین . روط  نیا  اًلـصا  نم  دید  زا  یلو  دشاب ، جـح »  » هلوقم هب  هاگن  یعون  دـناوتیم  نیا  هتبلا  تسا ؟» بطاخم 

یلاح رد  دوش ؛ هداتـسرف  ریثک  ياهدع  يارب  دحاو  یمایپ  دیاب  هناسر ، رد  اًلثم ، دـنکیمن . قدـص  جـح ، هرابرد  هک  دراد  ییاهیگژیو  هناسر ،
یب ياضف  کی  جح ، متفگ ، هک  يروطنامه  هتبلا ، میتسرفب . نآ  ناگدننک  تکرـش  يارب  ار  يدحاو  مایپ  میناوتیمن  زگره  جـح ، رد  ام  هک 
نیب  » تاطابتبرا هدوب ، هک  هچنآ  نونکات ، نوچ ، دـشخبب . ققحت  ار  یعقاو  لـلملا » نیب   » تاـطابترا دـناوتیم  هک  تسا  یهورگ  لـماعت  ریظن 

اب ناهج ، رـسارس  متـس  تحت  ناناملـسم  هکنیا  يارب  تسا  یبساـنم  تصرف  جـح ، تسا . هدوب  رگیدـکی » اـب  اـهتموکح  طاـبترا   » و لودـلا »
اهنت ناونع  هب  مالـسا - نید  هب  تاطابترا ، صـصختم  کی  ناونع  هب  دییامرفب  ًافطل  دنوش . هاگآ  مه  لئاسم  زا  دننک و  ادیپ  لماعت  رگیدـکی 
هاگن نآرق  لوزن  سفن  ربمایپ و  تثعب  سفن  هب  تاطابترا ، هرجنپ  تشپ  زا  رگا  زاب  دیرگنیم ؟ هنوگچ  تسا - هناسر » ، » شاهزجعم هک  ینید 

يزومآ شناد  هک  ینامز   ) لبق اهلاس  هب  دـیهدب  هزاجا  منکیم . وگزاب  ار  مدوخ  هبرجت  نم  هراـب ، نیا  رد  مینیبیم . یبلاـج  ياـهزیچ  مینک ،
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ای مدناوخیم  نامز  نآ  یسرد  ياهباتک  رد  ییاهزیچ  ناربمایپ ، تازجعم  هرابرد  یتقو  میدرگرب . مدوب ) رورغ  جوا  نس  رد  هلاس و   12 - 13
ترـضح مالـسلا و  هیلع  یـسیع  ترـضح  اب  هسیاقم  رد  نم ، ربمایپ  هک  مدرکیم  ساسحا  مدینـشیم ، ناـظعاو  زا  دـجاسم  رد  هراـب  نیا  رد 

نب  » ياهملیف دوویلاه ، هک  مدوب  یلسن  نم ، بوخ ، مهدب ! زپ  مربمایپ  تازجعم  هب  مناوتیمن  نم  تسا و  یلاخ  شتسد  مالسلا ، هیلع  یـسوم 
یتقو داد . شیامن  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  رما  هب  لین  دور  نتفاکـش  هنحـص  نامرف ،» هد   » رد درک و  دـیلوت  ار  ناـمرف » هد   » و روه »
رتولج مالـسا  ربمایپ  زا  ار  ناربمایپ  نیا  هدرکیم ، هدـنز  ار  هدرم  يرگید  ربمایپ  اهدژا و  هب  لیدـبت  ار  شیاصع  هک  هدوب  يربماـیپ  مدـیدیم 

هتفر جـح  هب  نم  هک  یتقو  مدـمآ . نوریب  هلأـسم  نیا  هب  ندرک  رکف  زا  هاـنگ ، زا  رارف  يارب  هک  یتـقو  اـت  دوب  نم  اـب  تارکفت  نیا  مدـیدیم !
ياهتختیاپ رد  نآلا  هک  دیسر  منهذ  هب  شـسرپ  نیا  مدش . راچد  دوخ  اب  طابترا  هب  مارحلا ، دجـسم   654 ص : جح 25 ، رد  یبش  همین  مدوب ،

دعب نیمز ، هرک  ناملـسم  نویلیم  دصیـس  درایلیم و  کی  هک  مداتفا  رکف  نیا  هب  دـعب ، و  تسا ؟ یتعاس  هچ  ماهدوب ، نم  هک  ییاهروشک  نالف 
طسو هب  ور  یترابع  هب  مراد ، رارق  نآ  رد  نم  هک  ياهطقن  يوس  هب  ور  ینیعم ، ياهتعاس  رس  مالـسا ، روهظ  زا  لاس  رازه و 400  تشذگ  زا 
تسا نیا  مهم  تسیچ . اهراک  نیا  هک  میرادن  يراک  الصا  میریگن . تخس  دننکیم ! ییاهراک  کیو  دنتـسیایم  یناهج ، هریاد  نیا  راگرپ 

هدافتـسا ای  هتـشادن  ار  رگید  ربمایپ  ود  یعیبط  قوفام  ياهتردق  نآ  شیامن  ياهرازبا  زا  مادک  چیه  دـینکب ، ار  راک  نیا  هتفگ  هک  یـسک  هک 
نیا زا  یکی  هب  مهاوخب  رگا  هک  مدیـسرپ  مدوخ  زا  هبعک  رانک  رد  بش ، همین  نآ  رد  میادخ . هدـنب »  » نم هک  هتفگ  مه  ررکم  تسا و  هدرکن 

، نویزیولت ویدار ، رد  بترم  نونکاـت ، شیپ  لاـس  زا 20  هک  مدـید  نم  دـنریگیم !؟ يرتشیب  هرمن  کیمادـک  مهدـب ، هزجعم  هرمن  ناربمایپ 
نوـیزیولت هک  تسا  یطیارـش  رد  نیا  و  دریگیمن ؛ لـیوحت  مه  یـسک  تسین ،» ماـیپ  رد  ینعم   » هک ماهتفگ  فـلتخم  ياـهاج  تاـعوبطم و 

مادـک تسا ؟ هتـشاد  دوجو  ياهناسر  هچ  هنیدـم ، رد  شیپ ، لاـس  رازه و 400  رد  یلو  تسه ؛ فـلتخم  ياـههناسر  تسه ، وـیدار  تـسه ،
نیا زونه  شنخـس  لاس ، رازه و 400  تشذـگ  اب  تسا ، هتـشادن  ار  تردـق  شیامن  رازبا  زا  مادـکچیه  هک  یـسک  هک  رتالاب  نیا  زا  هزجعم 

شدوخ و رود  هب  نیمز  شدرگ  تلع  هب  هک  دـیایب  ناـمدای  هک  دوشیم  سح  رتـشیب  یتـقو  ذوـفن ، نیا  تینیع  دراد ؟ يریثأـت  ذوـفن و  نینچ 
نآ نورق ، اهلاس و  لوصف ، مامت  اههام و  مامت  زا  تاظحل  مامت  رد  اًلمع  نیمز ، هرک  فلتخم  طاقن  رد  هناـگجنپ  ياـهزامن  تاـعاس  تواـفت 

عوضوم هب  تاطابترا  هرجنپ  تشپ  زا  ار  امـش  هجوت  مهاوخیم  زاب  و  تسا . عوقو  لاـح  رد  هریاد  نآ  راـگرپ  هطقن  هب  ور  صاـخ ، تاـکرح 
تفایرد مایپ  دیاب  لوا ، میراذگب : رس  تشپ  ار  هلحرم  دنچ  دیاب  ام  مایپ ، يراذگ  ریثأت  يارب  دیوگیم  تاطابترا  شناد  منک . بلج  يرگید 

ساوح مه  دشاب و  اونش  بطاخم  دیاب  مه  دشاب ، رظن  دروم  لاناک  يور  دیاب  مه  دشاب ، نشور  نویزیولت  دیاب  مه  مایپ ، تفایرد  يارب  دوش .
يور ایآ  هدش ، تفایرد  هک  یمایپ  مینیبب  دـیاب  دـسریم . مایپ  يراذـگریثأت  هب  تبون  الاح  مایپ ، تفایرد  زا  دـعب  دـشاب . نویزیولت  هجوتم  وا 
راـتفر رییغت  هب  رجنم  ماـیپ ،  655 ص : جـح 25 ، ریثأت  ایآ  تسا ؟ هدوب  ام  رظندـم  ریثأت  نامه  ریثأت  نیا  اـیآ  تسا ؟ هتـشاذگ  ریثأـت  بطاـخم 

اًلثم ات  دوش  هتـشاذگ  رـس  تشپ  دیاب  لحارم  نیا  همه  تسا ؟ مئاد  راگدنام و  مایپ ، ییاهن  ریثأت  ایآ  ماجنارـس  و  ریخ ؟ ای  تسا  هدـش  صخش 
کی غیلبت  تشپ  دـیاب  یطابترا  تمحز  راک و  زا  ییایند  هچ  دـینیبب  دـنک . فرـصم  زور  ره  زارد ، ناـیلاس  یط  ار  ینادـند  ریمخ  رفن ، کـی 

اب یناسنا  هک  دیاهدید  رتمیظع  نیا  زا  ياهزجعم  رشب ، تایح  لوط  رد  امش  ایآ  دوش ؟ رجنم  هجیتن  نآ  هب  ات  دشاب  هتـشاد  دوجو  نادند  ریمخ 
ییاهراتفر يراگدـنام  زورب و  بجوم  هک  اجنآ  ات  دراذـگب  رـس  تشپ  ار  قوف  یطابترا  لحارم  همه  شیپ ، لاس  زیچان 1400  تاناکما  نیا 
یـصخشم يوس  هب  ور  ناسنا ، اـهنویلیم  یـصخشم ، ياـهتعاس  رد  زور  ره  هک  دـشاب  دـح  نیمه  رد  ضرف ، هب  رگا  یتح  دوش ؟ اـهنرق  يارب 

جح رد  هک  تسا  دوخ » اب  طاـبترا   » نیا مالـسا ، ربماـیپ  هزجعم  نیا  زراـب  ياـههولج  زا  زاـب  نم ، رظن  هب  فلا !؟» : » دـنیوگب طـقف  دنتـسیاب و 
نوچ تسین ؛ مه  هدـهاشم  لباق  و  دـهدیم ؛ يور  ملاع  رد  هک  تسا  يدوخ  اب  تاطابترا  نیرتمیظع  زا  یکی  دوخ ، اب  طابترا  نیا  مینیبیم .

. تسا نآ  زا  رتقیقر  توافتم و  ندرک ، رکف  اب  دوخ ، اب  طابترا  هتبلا ، دریگیم . تروص  اهناسنا  نورد  رد 

«1  » درادن دننام  هک  يرفس  جح ،
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زا يراب  هلوک  اب  هک  مدید  ار  روشک  یملع  هتـسجرب  ياههرهچ  مدیـسر  ناریا  ياههاگـشناد  دـیتاسا  ناوراک  رارقتـسا  لحم  هب  هک  یماگنه 
، جـح مسارم  ینامحر  تاـضویف  زا  يدـنمهرهب  رتشیب و  هچره  تیونعم  بسک  ریـسم  رد  اـت  دـناهدمآ  اـجنیا  هب  صـصخت  هبرجت و  شناد و 

دوب یسک  نیتسخن  فیرش  یتعنص  هاگشناد  داتـسا  یلین  دوعـسم  رتکد  دنزاس . رارقرب  نامیا  ملع و  نایم  مکحتـسم  يدنویپ  دننک و  تکرح 
. تسا هتشاد  ار  هتعاس  دنچ  هرمع  کی  هبرجت  نیا  زا  شیپ  درکیم و  هبرجت  ار  عتمت  جح  راب  نیلوا  يارب  يو  متخادرپ . وا  اب  تبحص  هب  هک 

رتکد دراد ؟ یندنامدای  هب  هژیو و  تلاح  امـش  يارب  یلئاسم  هچ  اجنیا  رد  دیربیم و  رـس  هب  ییاوه  لاح و  هچ  رد  هنیدـم  رد  مدیـسرپ : وا  زا 
يارب ایند  رگید  ياج  چیه  رد  هک  دراد  هدمع  یگژیو  هس  دریگیم  رارق  نآ  رد  ناسنا  هک  یطیارـش  هنیدم و  ياوه  لاح و  داد : خساپ  یلین 

نیا هتبلا  هک  دوشیم  ادـج  الماک  يراک  يدام و  تالاغتـشا  همه  زا  رفـس  نیا  رد  ناسنا  هک  نآ  لوا  دـیآیمن . دوجوب  یتلاح  نینچ  ناـسنا 
تـصرف رگید  تقو  چیه  ناسنا  دیاش  هک  تسا  يزیچ  نیا  دوشیم و  تدابع  ناسنا ، هلغـشم  اهنت  دـنکیم . ادـیپ  زورب  رتشیب  هکم  رد  هلاسم 

دنکیم ساسحا  ناسنا  هک  نآ  مود  تسا . یحور  يزاسون  يزاسزاب و  يارب  ییانثتـسا  تصرف  کی  نیا  عقاو  رد  دـنکن . ادـیپ  ار  نآ  هبرجت 
. دهدیم تسد  وا  هب  یصاخ  ساسحا  ببس ، نیمه  هب  تسا و  کیدزن  یلیخ  لوسر  ترـضح  هب  یناکم  ظاحل  هب  هک  هتفرگ  رارق  ییاج  رد 

اضر ماما  رانک  رد  دهشم و  رد  ار  هلاسم  نیا  ام  هتبلا  دروآیم . دوخ  لابند  هب  مه  یحور  برق  یعون  یناکم ، برق  میوگب  مهاوخیم  ینعی 
مه درگ  ار  هکم  نینچمه  هنیدـم و  رهـش  یگژیو  نیموس  دوشیم . ربارب  دـنچ  ساسحا  نیا  اجنیا  رد  یلو  میاهدرک  هبرجت  مه  مالـسلا  هیلع 
اهنآ همه  هدنهد  دنویپ  كرتشم و  لماع  هک  نیا  تسا . نوگانوگ  ياهنابز  اهگنر و  اهداژن و  اب  فلتخم و  ياهروشک  زا  ناناملـسم  ندـمآ 

مه درگ  اجنیا  رد  صاخ  نامز  کی  رد  ار  عونتم  ریثک و  تیعمج  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  هقالع  قشع و  تسا و  مالسا  هب  داقتعا 
ياهبرجت میراد ، راک  رـس و  عماوج  هبخن  دارفا  اـب  اهرانیمـس  اهـسنارفنک و  657 و  ص : جـح 25 ، یجراخ  عماجم  رد  هک  اـم  يارب  هدروآ ،

هنحص مارحلا  دجـسم  یبنلا و  دجـسم  رد  يداژن  یگنهرف و  عونت  همه  نیا  اب  یمدرم  عمجت  میوگب  دیاب  دیآیم و  رامـش  هب  توافتم  الماک 
رد رـضاح  دارفا  رگید  هلمج  زا  زین  تسیز  طیحم  تظافح  ناـمزاس  نواـعم  تجح ، فسوی  رتکد  دروآیم . دوجو  هب  ار  یهوکـشاب  رایـسب 

مـشچ شیپ  رد  هدرتسگ  دـید  قفا  کی  ندـش  زاب  زا  تسجیم  تکرـش  عتمت  جـح  مسارم  رد  راـب  نیلوا  يارب  هک  مه  وا  دوب . ناوراـک  نیا 
دهاوخیم نامز  تقو و  هک  تسا  میظع  ردق  نآ  قفا ، نیا  هک  تسا  نیا  مساسحا  دوزفا : تفگ و  نخس  یحو  نیمزرـس  رد  روضح  اب  دوخ 

راگنا دریگیم ، رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـضحم  رد  یبنلادجـسم و  رد  مدآ  یتقو  اـصوصخ  دـنک . كرد  ار  نآ  جـیردتب  ناوتب  اـت 
شمارآ ناسنا  هب  ربمایپ  یتوکلم  دنلب و  حور  نآ  لاح  ره  هب  یلو  ءاجر  ساسحا  مه  دراد و  مرـش  ساسحا  مه  دنکب . دیاب  راکچ  دنادیمن 

دناوتب ادعب  ات  دراذگب  نایم  رد  ربمایپ  اب  دناهتـساوخ ، مدآ  زا  نارگید  هک  ار  ییاهزیچ  لقادح  هک  دـهدیم  هزاجا  دوخ  هب  ناسنا  دـهدیم و 
هب اًلبق  يو  دوب . عمج  نیا  رئاز  رگید  ءارهزلا ، هاگـشناد  داتـسا  یئاضر  دیعـس  رتکد  دـیاشگب . نابز  زین  دوخ  ياهزاین  اـهدرد و  نتفگ  يارب 

هدروآ دوجو  هب  وا  يارب  ار  یتوافتم  ینهذ  طیارـش  میظع  شیامه  نیا  رد  روضح  عتمت و  جـح  ییوگ  اما  دوب  هدـش  فرـشم  زین  هرمع  رفس 
قرز و دـیاش  ماهتفر  نونکات  هک  ییاهاج  تسا . يرگید  زیچ  رفـس  نیا  اـما  ماهدرک ، هبرجت  ار  يداـیز  یجراـخ  ياهرفـس  تفگ : وا  تسا .
هک دـهدیم  مدآ  هب  یـصوصخم  لاح  سح و  مارحلا  هللا  تیب  يوس  هب  ندرک  تمیزع  ربمایپ و  رهـش  رد  روضح  اـما  دنتـشاد . يرتشیب  قرب 

دنکیم ساسحا  تسا و  هجاوم  یحور  شیالاپ  یعون  اب  رفـس  نیا  رد  مدآ  دزاسیم . سایق  لباق  ریغ  اهترفاسم  رگید  اب  ار  رفـس  نیا  اـساسا 
دوخ عیفش  ار  وا  دوشیم و  فرشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رضحم  هب  یتقو  ناملسم  کی  تسا . دیدج  یگدنز  عورـش  لاح  رد  هک 
دوخ نادجو  تاذ و  رد  اذـل  ددـنبیم و  هک  تسا  یمکحتـسم  نامیپ  دـهع و  نیا  دـنکیم ، هبوت  شیاهـشزغل  ناهانگ و  زا  دـهدیم و  رارق 

ناونع هب  ار  هلوح  هکت  ود  اهنت  میروآیم و  نوریب  نت  زا  ار  ییاـیند  ياهـسابل  یتقو  دـنامب . راداـفو  دوخ ، ناـمیپ  نیا  هب  اـت  دوشیم  دـهعتم 
هبنت رکذت و  دناوتیم  نیا   658 ص : جح 25 ، مینکیم و  هبرجت  ایند  نیمه  رد  ار  گرم  یعون ، هب  تقیقح  رد  مینیزگیمرب ، دوخ  شـشوپ 

ات املسم  یتارکذت  نینچ  هنماد  دنچیپیم . نفک  رد  دنروآیم و  نوریب  نامنت  زا  سابل  هک  دزادنایب  يزور  دای  هب  ار  ام  دشاب و  يدیفم  رایسب 
. دـنکیم لمع  یـشزغل  هانگ و  هنوگ  ره  لباقم  رد  عدار  ظافح و  کی  هباثم  هب  دـنامیم و  یقاب  یمدآ  حور  رد  رمع  نایاپ  ات  هکلب  اهلاس و 
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نیا نایب  نمض  رئاز  اب  وگتفگ  رد  زین  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  یتعنص  هاگشناد  کیناکم  هدکشناد  داتـسا  یلیلخ  اضردمحم  دیـس  رتکد 
ءاقترا رد  دـناوتیم  جـح  هک  یـشقن  هب  ار  تبحـص  عوضوم  تسا ، هدروآ  تسد  هب  ار  عتمت  جـح  رفـس  هب  فرـشت  قیفوت  مود  راب  يارب  هک 

تسا نآ  زا  نخس  ناهج  یسایس  یملع و  لفاحم  رد  زورما  تفگ : دناشک و  دشاب  هتشاد  زورما  ناهج  رد  ناملسم  ياهتلم  هاگیاج  حطس و 
ره فلتخم  ياهروشک  دینکیم  هظحالم  هک  هنوگ  نامه  نیاربانب  دـیآیم و  رامـش  هب  تردـق  مهم  لماوع  زا  یکی  ناونع  هب  تاطابترا  هک 

نیرتعماج نیرتهب و  زا  یکی  دیناوتیم  امـش  جـح  رد  دـنوش . لئان  ییاهتفرـشیپ  هب  هنیمز  نیا  رد  نوگانوگ  ياحنا  هب  هک  دـننآ  یپ  رد  کی 
هتـسیاش دهدیم . رارق  ناملـسم  ياهتلم  رایتخا  رد  ار  ییالاب  هداعلا  قوف  ناوت  دادعتـسا و  کی  هلاسم  نیا  دینک و  هدهاشم  ار  تاطابترا  عون 

ياهروشک رد  هدرکلیصحت  یهاگـشناد و  ياهورین  نایم  رد  يدج  نامتفگ  کی  هب  جح ، رد  دوجوم  ياهتـصرف  زا  يریگهرهب  ثحب  تسا 
وحن هب  دوخ  تاناکما  زا  دناوتب  مالـسا  يایند  دوجوم ، ساسح  طیارـش  رد  ات  دـیآ  لمع  هب  يدـج  یـشالت  دوش و  لدـبم  یمالـسا  فلتخم 

. دروآ لمع  هب  يرادربهرهب  ياهتسیاش  الماک 

؟ نآ تیوقت  ای  اهتنس  ندرک  شومارف  يارب  یتصرف 

هب هنیدم  هکم و  ياهرازاب  تسا . هدش  رتباتـش  رپ  رفـس  یتاغوس  دیرخ و  يارب  یناریا  نارئاز  تکرح  تشگزاب ، نامز  هب  ندش  کیدزن  اب 
رازاب هب  تمحز  رپ  شالت  نیا  ندـید  تین  اب  هک  دـیرخ  دـصق  هب  هن  رگا  دـنرادن . مارآ  مه  هظحل  کی  یتح  بش ، همین  زاـمن و  تاـقوا  زج 

رارق مارحلادجـسم  لباقم  هک  يرازاب  میدز . هنیدـم  هکم و  ياهرازاب  رد  یتشگ  فدـه  نیا  اب  ام  دوشیم . تریگتـسد  اـهزیچ  یلیخ  يورب 
هزاغم بحاص  اب  هداجـس  دـیرخ  رـس  رب  شرـسمه  اب  هارمه  يدـنملاس  درم  یناریا . هلمج  زا  فلتخم و  ياـهروشک  نارئاز  زا  دوب  رپ  تشاد 

ار دیرخ  تلع  یتقو  دندوب . نارهت  لها  دندیرخ . هداجس  مه 10  اهنآ  داد و  فیفخت  هزاغم  بحاص  ندز ، هناچ  یلک  زا  دعب  دندزیم . هناچ 
تـشز میدرگرب  یلاـخ  تسد  رفـس  زا  رگا  میراد . هون  هچب و  یلک  میاهداوناـخ . گرزب  اـم  : » داد باوـج  شرـسمه  وا  ياـج  هب  میدیـسرپ 

رفـس زا  رفاـسم  یتـقو  ناـج  رداـم  : » دـیوگیم هنارداـم  یـسح  اـب  داد  ماـجنا  مه  نارهت  رد  ار  اهدـیرخ  دوشیم  مییوـگیم  یتـقو  تسین »؟
اما دشاب  هتـشاد  تیعماج  دناوتیم  ردقچ  فیرعت  نیا  مینادیمن  تسا »! رفاسم  كاس  هب  دـنیآیم  لابقتـسا  هب  هک  ییاهنآ  هاگن  ددرگیمرب 
زا یکی  رد  ییاـقآ  میزادرپـب . مـه  هلاـسم  نـیا  هـب  شرازگ  عوـضوم  رب  هوـالع  میدــش  ممــصم  دوـبن . مـضه  لـباق  مـه  نادــنچ  اـم  يارب 

. دندیسر قفاوت  هب  اهنآ  زا  یکی  دیرخ  رس  رب  شرسمه  اب  ماجنارـس  دوب . الط  هعطق  دنچ  ندرک  زادنارو  لوغـشم  رازاب  نامه  ياهیـشورفالط 
هاـگن هک  رکفت  زرط  نیا  منکیمن  مه  رکف  متـسین . دـیرخ  دـنب  دـیق و  رد  داـیز  نـم  تـفگ : میدیـسرپ . یناریا  ياهتنـس  دـیرخ و  دروـم  رد 
نارهت هب  تشگرب  رد  تقو  چیه  منکیم . یگدنز  یبد  رد  هک  تسا  یلاس  دنچ  نم  دشاب . تسرد  نادنچ  تسا  رفاسم  كاس  هب  نیلبقتـسم 

رکف نم  مدـیرخ . مرـسمه  يارب  الط  هکت  کی  میدـمآ و  جـح  هکم و  زا  يراگدای  کـی  دـیرخ  يارب  مه  نـالا  ماهدـشن . هاـگن  نیا  هجوتم 
ص: جح 25 ، دنک . فلت  ار  شتقو  هتـسخ و  دـیرخ  يارب  ار  شدوخ  تسا  فیح  هنیدـم ، هکم و  لثم  ییاج  هب  دـیآیم  هک  یـسک  منکیم 

نیرتنازرا نیرتـهب و  : » تفگیم دوـب . لـئاسو  نیچلگ  لاـح  رد  یمناـخ  تشاد  تمیق  لاـیر  ود  شـسانجا  همه  هک  یهاگـشورف  رد   660
. دـشیمن دودـحم  هاگـشورف  نیا  سانجا  هب  وا  دـیرخ  تسا .» هدـش  هضرع  اههاگـشورف  نیا  رد  هک  تسا  ییاه  نیمه  اهوداک  نیرتبسانم 

هنافسأتم درک . رارف  دوشیمن  یناریا  موسر  مسر و  زا  تفگ : میدیـسرپ  ار  تلع  یتقو  تسا . هدرک  دیرخ  رپ  كاس  ات  ود  تفگیم  شدوخ 
مینک و تسرد  اذغ  لدم  دـنچ  ات  مینکیم  ناج  همین  ار  نامدوخ  نداد  ینامهم  رد  میهدیم . باذـع  ار  نامدوخ  اهاج  یلیخ  رد  اهیناریا  ام 

دنکن رهق  ام  اب  لیماف  نالف  هکنآ  يارب  رفس  مییآیم  هک  مه  یتقو  میتسه . ایند  مدرم  همه  دمآرس  ندرک  فراعت  رد  دیایب . شـشوخ  نامهم 
میداد ار  ناریا  رد  دـیرخ  داهنـشیپ  یتقو  رئاز  نیا  هب  مینکب . دـیرخ  فرـص  ار  يداـیز  تقو  میروبجم  دوشن  عطق  یکی  نآ  اـب  ناـمطابترا  و 
اجنیا میروبجم  ام  اـما  درخیمن . یچیه  مه  اـجنیا  دـمآ . داد و  ماـجنا  نارهت  رد  ار  شیاهدـیرخ  ماـمت  اـم  ناوراـک  نارئاز  زا  یکی  : » تفگ

هک دشیم  هدید  هداجس  کی  طقف  شلغب  ریز  دوب . اههاگشورف  زا  نتفرگ  تمیق  لوغشم  رازاب  زا  يرگید  هشوگ  رد  ییاقآ  مینک »...  دیرخ 
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يارب هن ...  ای  هدمآ  دیرخ  يارب  میدیسرپ  وا  زا  یـسرپلاوحا  مالـس و  زا  دعب  میتفر و  شرانک  تسا . هدروآ  دوخ  اب  زامن  يارب  دوب  صخـشم 
رازاب زا  مه  مردام  يارب  تسا و  هتفر  ایند  زا  مردپ  مرادن . يدهعت  سک  چیه  هب  مدرجم  نوچ  مرادن . مه  دیرخ  دصق  اًلـصا  ماهدماین . دیرخ 

هچ مناـنطومه  منادـب  هک  تسا  نیا  يارب  مسرپیم  مریگیم و  تمیق  اـجنیا  مه  رگا  نـیمه . مرخیم . بساـنم  يرداـچ  هراوـق  کـی  نارهت 
فیح دـش : هیـضق  نیا  هجوتم  مه  وا  درک و  رییغت  ام  تروص  تلاـح  یمک  تفگ  هک  ار  يرخآ  هلمج  نیا  دـنروآیم . ناـشلوپ  رـس  ییـالب 
طقف مادک  ره  مینک  ضرف  رگا  دناهدمآ . اجنیا  هب  یناریا  رئاز  رازه  دودح 100  لاسما  دینیبب ، دوشیم . جرخ  اجنیا  لوپ  همه  نیا  هک  تسا 

؟ دنکیم ياهزجعم  هچ  دوش  قیرزت  ناریا  رازاب  هب  لوپ  نیا  رگا  دـینادیم  ناموت . درایلیم  دوشیم 90  دنـشاب  هدروآ  ناشدوخ  اب  رالد  رازه 
طقف هزاـت  لوـپ  نیا  تـسا . نآ  رد  یناریا  نارئاز   661 ص : جـح 25 ، لوپ  شخرچ  لـیلد  هب  هنیدـم  هکم و  رازاـب  قـنور  زا  یمظعا  شخب 

سوسفا نیا  دـینک  رواب  دوشیم . هرمع  ياهرفـس  يارب  یناریا  نارئاز  طسوت  لاس  مایا  لـک  رد  نیا ، ربارب  دـنچ  تسا . جـح  ماـیا  هب  طوبرم 
دنچ رازاب  يوس  نآ  دوب . نارهت  هاگشناد  زا  داصتقا  هتشر  لیـصحتلا  غراف  وا  تشاد . مه  لیلد  دوب و  هنارگباسح  اًلماک  وا  ياهتبحـص  دراد .

ار ام  هجوت  نارئاز  زا  یکی  ترـسح  زا  رپ  يادـص  دورو ، ضحم  هب  دـنتفریم . وس  نآ  وس و  نیا  هب  مادـم  یـشورف  هچراـپ  کـی  نورد  رفن 
ار ناریا  رازاب  میتفگ : دوب . هجوم  اًلماک  نسم و  ابیرقت  یمناخ  دوب ». رتنازرا  رتهب و  هنیدـم  ياههچراپ  میدرک . یهابتـشا  بجع  : » درک بلج 
رد تمیق  نیا  هب  دوب . بوخ  یلیخ  مدوب  هدـید  اجنآ  هک  ياهچراپ  رخآ  : » تفگ نینچ  وا  تسه . هچراپ  مه  اجنآ  رد  دـیدادن . تسد  زا  هک 

لوبق میوگیم  نم  هچره  تفگ : هدـش  هتـسخ  رازاـب  رد  تدـم  ینـالوط  روضح  زا  دوب  صخـشم  هک  شرـسپ  منک .» ادـیپ  مناوـتیمن  ناریا 
اهنآ میهدیم . نامنطومه  هب  ار  ناملوپ  تسا  تحار  ناملایخ  لاح  ره  هب  رتنارگ . ناـموت  رازه  ود  ناـموت  رازه  ـالاح  میوگیم  دـننکیمن .

يزیچ ره  دیرخ  فرـص  ار  ناشلوپ  اجنیا  دنرـضاح  هدرک . دیرخ  كاس  ات  هس  تسا . هتـشک  ار  شدوخ  اجنیا  ماهلاخ  دنروخب . نان  دـیاب  مه 
شرظن مدیـسرپ . دـیرخ  دروم  رد  دوب  هتـسشن  مرانک  هک  يدرف  زا  مارحلادجـسم  رد  ناذا  ياـهیکیدزن  دـننکن . دـیرخ  ناریا  رد  یلو  دـننکب 

کی بشید  نم  دنکیمن . قدص  سانجا  همه  هرابرد  نیا  یلو  دشاب  نارهت  زا  رتنازرا  اهزیچ  یـضعب  دیاش  اجنیا  دوبن : دـعاسم  مه  نادـنچ 
هزادنا هب  ناتـسبرع  رد  طقف  ار  نیبرود  نیا  تمیق  جح  مایا  يارب  هدنزاس ، تکرـش  تفگیم : شاهدنـشورف  هک  مدـید  يرادربملیف  نیبرود 
قافتا تمیق  تفا  نیا  رگید  ياـج  چـیه  رد  نوچ  تسا ؛ هفرـص  هب  اًـلماک  نآ  ندـیرخ  هدرک و  نازرا  ناـموت ) رازه  دودـح 75   ) لایر  300

. دریگب تمیق  نارهت  رد  تکرـش  نآ  یگدنیامن  زا  ات  مداد  ار  نیبرود  لدـم  مدز و  گنز  ناریا  رد  مرـسمه  هب  هلـصافالب  نم  تسا . هداتفین 
رازه نارهت 13  تمیق  هزاـت  دوشیمن . ناریا  ياـهیتناراگ  لـماش  دوش  هدـیرخ  اـجنیا  زا  هک  یـسنج  اـًلوا  تفگ : دز  گـنز  نم  هب  هک  زورما 

زا رپ  مه  اجنیا  دنرادن . هکم  رازاب  اب  یتوافت  نادنچ  مه  هنیدم  ياهرازاب   662 ص : جح 25 ، دوب . رتنازرا  اجنیا  رد  نیبرود  تمیق  زا  ناموت 
رس و رپ  ياهیزاب  بابسا  يادص  دنتسه . دوخ  ياهکاس  ندرک  رپ  لابند  هب  تماقا  ياهزور  نیرخآ  رد  بش  ره  زور و  ره  هک  تسا  ینارئاز 

هدرک مه  يدایز  ًاتبسن  دیرخ  دوخ  هک  نارئاز  زا  یکی  دنوشیم . اجباج  يدایز  ياهلوپ  هیناث  ره  دسریم و  شوگ  هب  اهنابایخ  رانک  زا  ادص 
رد هک  یکی  مینکیم . دـیرخ  مه  زاـب  یلو  مینک  دـیرخ  اـجنیا  دـیابن  هک  مینادیم  درک : داـقتنا  شناوراـک  ياـضعا  هیقب  زا  دوخ و  زا  دوـب ،

کی دوشب  رگا  دنربیم . موجه  رازاب  هب  دنوشیم و  کیرحت  هیقب  دهدیم ، ناشن  ار  شـسانجا  دـیآیم  دـنکیم و  دـیرخ  دوریم  ناوراک 
. ینیچ سانجا  زا  هدـش  رپ  اجنیا  رازاب  دوشیم . بوخ  یلیخ  تشاذـگ  نارئاز  يور  شیپ  یبسانم  هار  مه  دـیرخ  يارب  درک و  یگنهرف  راک 

نیمه زا  هدش  رپ  ینیبیم  ینک  هاگن  هک  یناریا  رئاز  ره  كاس  هب  یلو  دنرادن  يدایز  يراگدنام  تیفیک و  سانجا  نیا  مینادیم  مه  ام  همه 
دوس و هب  ندز  اپ  تشپ  تسردان و  موسر  یـشومارف  طـلغ ، بادآ  زا  رارف  يارب  یتصرف  جـح  مسوم  تسا  غولـش  زونه  رازاـب  اـهسنج ... .

! میریگب هلصاف  میداد  نامدوخ  هب  رعاشم  رد  هک  ییاهلوق  زا  ادابم  ات  میشاب  بقارم  رایسب  دیاب  تسا . نایز 

«! 1 « » تاغوس  » مان هب  يرسدرد 

زا منک . وگتفگ  ناشلئاسم  هرابرد  اهنآ  اب  منزب و  رـس  اهیناریا  رارقتـسا  لحم  لته  دنچ  هب  مراد  دصق  ماهدـمآ . نوریب  شرازگ  هیهت  دـصق  هب 
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رد نسم  مناخ  ود  هک  متـسه  نارئاز  اب  وگتفگ  ياههژوس  هب  ندرک  رکف  لاح  رد  موریم . ـالاب  لامـش  تمـس  هب  یبنلا  دجـسم  یقرـش  علض 
کمک ناج ! ردام  : » میوگیم اهنآ  زا  کی  هب  موریم و  ولج  دـننکیم . بلج  ار  مهجوت  دنتـشاد ، تسد  هب  نیگنـس  هسیک  دـنچ  هک  یلاح 

وا و تسد  زا  ار  اههسیک  هتخـس .» یلو  رداـم ! دـهدب  تریخ  ادـخ  دـیوگیم : تسا ، یکمک  نینچ  رظتنم  ییوگ  هک  يروط  یهاوخیمن »؟
- ؟ ارچ مینک - ؟ راکچ  بوخ  دـینکیم - ؟ تیذا  ار  ناـتدوخ  ردـقنیا  ارچ  دناهتـشگرب - . رازاـب  زا  هک  تسا  مولعم  مریگیم . رگید  مناـخ 

هارمه نفلت  یـشوگ  شیارب  هتـساوخ  نم  زا  میاههون  زا  یکی  هزات  دـیرخ . يزیچ  ناشمادـک  ره  يارب  دـیاب  دـنراد و  عقوت  مدآ  زا  ار ؛ اههون 
راب هس  ود  یبنلا ، دجسم  یلامش  علض  رد  تورام »  » لته ات  دایز  نادنچ  هن  هلصاف  لوط  رد  اههسیک ! نیا  تسا  نیگنس  ردقچ  مربب ! تاغوس 
روط نیا  هک  یتـسار  اـههسیک . نیا  ندرب  دوب  رتتخـس  اـهمناخ  يارب  ًاـمتح  منک . تحارتـسا  مراذـگب و  نیمز  ار  اـههسیک  موشیم  روبجم 

رپ ناشیاهتـسد  دنتـشاد و  یهباشم  عضو  رگید ، رفن  دنچ  مه  اجنآ  رد  میدیـسر ، هک  لته  هب  دنکیم . فرـصم  ار  رئاز  يژرنا  مامت  اهدیرخ 
رب رود و  ياهرازاب  رد  میآیم ، نوریب  لـته  زا  دـندرک ، مقح  رد  اـهمناخ  هک  ریخ  ياـعد  زا  رپ  یناتـسد  اـب  سنج . زا  رپ  ياـههسیک  زا  دوب 
هب سنج  شورف  زا  دنت ، یقالخا  دایرف و  داد و  اب  ياهزاغم  بحاص  دـنیآیم . مشچ  يوت  اًلماک  یناریا  نارئاز  منزیم ؛ یتشگ  یبنلا  دجـسم 

جح 25، زا  موشیم و  واکجنک  دننکیم . تجامس  لباقم  رد  مه  اهنآ  دنکیم و  يراددوخ  دنتـساوخیم  فیفخت  یکدنا  هک  يرتشم  دنچ 
لصا  sony جوم یبیج 12  ویدار  مدیـسرپ  يراد  هزاغم  زا  مسرپیم . مسانـشیم  هک  ار  ییالاک  ملق  دنچ  تمیق  اههزاغم  یخرب   664 ص :

. تسا ینیچ  ای  كرتشم  رازاب  عاونا  زا  دوب  صخشم  اًلماک  مدرک ، هاگن  یتقو  ناموت ! رازه   35 شتمیق : داد ؛ مناشن  هلب و  تفگ  يراد ؟ نپاژ 
، مدش مرح  یلامش  نحص  دراو  متـشذگ و  هک  رازاب  زا  یتحار ! نیمه  هب  میروآیم ؛» ًادعب  ار  شلـصا  ناهآ ! : » تفگ مضارتعا  هب  خساپ  رد 

نآ ریخ  ياعد  ینیریش  هتفرگ . رمک  هب  تسد  هداتسیا و  درمریپ  دوب و  هتسشن  نزریپ  ناشیور . شیپ  سنج  یلک  اب  مدید  ار  ینزریپ  درمریپ و 
یـسک رظتنم  ناـج ! ردـپ  : » متفگ دوب ! هتفرگ  ارم  ْوَج  يروجدـب  منک ! کـمک  اـهنآ  لاـثما  هب  بش  اـت  هک  درکیم  مقیوـشت  یلبق  نزریپ  ود 

يرادیرخ ياهالاک  اهـسنج و  هک  سوبوتا  هاگتـسیا  ات  تسا . تسرد  مود  سدح  داد  ناشن  هک  درک  ياهدنخ  دـیاهدش »؟ هتـسخ  ای  دـیتشه 
دوشیمن دناهدروآ . یهار  رـس  نامیارب  نایانـشآ  ناتـسود و  زا  یلیخ  مییایب ، هکنیا  زا  لبق  : » دنتفگیم مدز . یپگ  زین  اهنآ  اب  مدرب ، ار  هدش 

و دوخیب » ياهناتسب  هدب   » گنهرف حالصا  زا  درک : لح  رگید  ياج  زا  دیاب  ار  لکـشم  دوب . اهنآ  اب  قح  دیاش  میرخن .» يزیچ  ناشیارب  ام  هک 
زا یکی  دـنوش . لیدـبت  اـجنیا  نابـساک  ياـهیرتشم » نیرتـهب  هب  اـهیناریا  هـک  هدـش  بجوـم  هلأـسم  نـیمه  دـیاش  دـح .» زا  شیب  ياـهعقوت  »

بوخ ار  یسراف  دنرادن ، ام  اب  ینابز  كرتشم  هشیر  چیه  هکنیا  اب  اهبساک  زا  يرایـسب  اجنیا  رد  هک  دشاب  نیا  دیاش  بلطم  نیا  ياهـصخاش 
برغ لامـش  رد  هفرـش »  » لته هب  دننزیم ! راج  یـسراف  نابز  هب  طقف  اجنیا  ياهـشورفتسد  یـضعب  یتح  هکنیا  رتمهم  نآ  زا  دناهتفرگ و  دای 
تفگ نیا  ياهفرط  زا  یکی  نارهت ، نکاس  يرئاز  موشیم . وگتفگ  دراو  نارئاز  اب  موریم و  نایناریا  ناکسا  ياهلحم  زا  یکی  یبنلادجـسم 

یب اـی  رتنارگ  ناتـسبرع ، رد  اـهالاک  زا  يرایـسب  دـیوگیم : تسا ، روـشک  هب  اـهالاک  یخرب  تادراو  راکردـنا  تـسد  هـک  وا  تسوـگ . و 
رد تسین  ضیوعت  ای  نداد  سپ  لباق  ناریا ، هب  نتـشگرب  زا  سپ  اجنیا  ياـهالاک  هوـالع ، هب  تسا . ناریا  رد  دوجوم  ياـهالاک  زا  رتتیفیک 

یفرصم ياهالاک  تیفیک  عونت و  ریخا  ياهلاس  رد  يو ، هتفگ  هب  دوب . رتنئمطم  دیرخ و  راد  یتناراگ  ياهالاک  دوشیم  ناریا  رد  هک  یلاح 
665 ص : جح 25 ، هدمآ  دهـشم  زا  هک  یمناخ  تسین . روشک  جراخ  زا  ینینچنیا  ياهدیرخ  هب  يزاین  هک  هدـش  دایز  ردـقنآ  نامروشک  رد 

نیا مربب . تاغوس  اجنیا  زا  رتمک  مناوتب ، هچ  ره  هک  تسا  نیا  نم  یلبق  ياههبرجت  ماهدـمآ و  جـح  هب  هک  تسا  موس  راـب  دـیوگیم : تسا ،
كّربت و ياـهیتاغوس  دـیرخ  هب  طـقف  اـجنیا  رد  مدرک و  هیهت  دهـشم  دوخ  زا  مرخب ، مدوب  راـچان  هکار  ییاـهیتاغوس  زا  يداـیز  شخب  راـب ،

یخرب يارب  یبوخ  لـح  هار  یگداـس ، دوجو  اـب  دـیاش  ینینچنیا  ياـههبرجت  منیبیم  مشیدـنایم ، دوخ  اـب  یتـقو  منکیم . اـفتکا  کـچوک 
؟ تسین روط  نیا  دشاب . تاغوس  دیرخ  رد  طارفا  گنهرف  تالضعم  اهرسدرد و 

«1  » دنرادیم هگن  هزات  ام  يارب  ار  جح  معط  هک  ییاهنتم 
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دوخ راید  هب  تشگزاب  هدامآ  نامزیزع  نانطومه  زا  يرایسب  تکرب ، اب  رهـش  ود  رد  روضح  تدابع و  ترایز و  هام  کی  هب  کیدزن  زا  دعب 
ياههچراپ نتـشون  هک  دـنراد  لابقتـسا  يارب  یـصاخ  ياـههمانرب  دنتـسه  جاـجح  تشگزاـب  رظتنم  ناریا  رد  هک  ییاـهنآ  ًاـعطق  دـنوشیم .

هب ناوتیم  فرص ، ییوگدماشوخ  رب  هوالع  اههتشون  هچراپ  نیا  زا  ایآ  اما  تساههمانرب . نیازا  یکی  ییوگدماشوخ ، روظنم  هب  گنراگنر 
مینادب هکنآ  يارب  دشاب . هتـشادرب  رد  نیلبقتـسم  يارب  مه  یجاح و  يارب  مه  زین  ار  یـصاخ  یناحور  يونعم و  مایپ  هک  تفرگ  هرهب  يوحن 

رد ار  ینتم  هچ  نهیم  هب  دورو  ماـگنه  هب  دـنراد  تسود  یناریا  جاـجح  نینچمه  دـشاب و  یتاـکن  هچ  يواـح  تسا  رتهب  اـههچراپ  نیا  نتم 
نیب میدیـسرپ . ار  یناریا  نارئاز  رظن  میتـفر و  هنیدـم  رازاـب  یبنلادجـسم و  فارطا  ياـهنابایخ  هب  دـننک ، هظحـالم  دوـخ  زا  لابقتـسا  مسارم 

سراف ناتـسا  لها  اهنآ  زا  یکی  درک . ادـیپ  ار  یناریا  رئاز  دـنچ  دوشیم  لاح  ره  هب  اما  دوب . تولخ  اـبیرقت  زور  هیلوا  تاـعاس  رد  نیمرحلا 
یلصفم همانرب  ابیرقت  نامیاه  هداوناخ  ماهدمآ و  مرسمه  اب  نم  تفگ : هن ، ای  دراد  ربخ  لابقتـسا  همانرب  زا  میدرک  لاؤس  ناوج . ًاتبـسن  دوب و 

تحار یلیخ  تسیچ ؟ اههتـشون  هچراپ  نیا  نتم  میدیـسرپ  یتقو  دـننزیم . راوید  رد و  هب  مه  يدایز  ياههچراپ  دـنراد . اـم  تشگرب  يارب 
تـسود جاـجح  مینادـب  میهاوخیم  میدیـسرپ  میتـفگ و  شرازگ  نیا  هیهت  زا  ار  ناـمروظنم  یلومعم .» ياهییوگدـماشوخ  نیمه  : » تفگ

نیا دزادنیب . نآ  يونعم  ياهدرواتـسد  جح و  دای  هب  ار  اهنآ  هک  دـننیبب  ار  ییاههتـشون  اهنتم و  هچ  ییوگدـماشوخ  ياههچراپ  يور  دـنراد 
تافرع رد  دیوگب  نم  هب  لاس  مایا  لوط  رد  هک  دشاب  یکی  رگا  درک . مبلقنم  یلیخ  تافرع  تفگ : دروآ و  قوش  رس  ار  وا  رصتخم  حیـضوت 

: دنـسیونب اههچراپ  نیا  زا  یکی  يور  شاک  يا  دوشیم . بوخ  یلیخ  دروایب  مدای  هب  ار  اوه  لاح و  نآ  تشذگ و  هچ   667 ص : جح 25 ،
هدرک و لیصحت  دوب . ینارهت  ياهناوراک  زا  یکی  مداخ  میدرک  تبحص  وا  اب  هک  ینارئاز  زا  رگید  یکی  يدمآ . شوخ  تافرع  نیشنرداچ  »

تسود یلیخ  دناوخب : دوخ  دورو  ودب  رد  ار  يزیچ  هچ  دراد  تسود  هکنیا  میدرک و  لاؤس  وا  زا  لابقتسا  ياههچراپ  نتم  دروم  رد  ناوج .
یلیخ روط  نآ  هک  ار  یمدرم  مدرکیم و  هاگن  ادـخ  هناخ  هب  موس  هقبط  زا  یتقو  نوچ  داب ،» یمارگ  هبعک  هناورپ  تشگزاـب   » دنـسیونب مراد 

زا يرئاز  دنخرچیم ...  عمـش  رود  هناورپ  لثم  اهنیا  ًاعقاو  متفگیم  مدوخ  اب  مدیدیم ، دندرکیم  فاوط  ادخ  هناخ  درگ  یندـید  هدرـشف و 
دادـعت هب  مارآ  مارآ  داب .» كرابم  یهلا  نما  هناخ  تراـیز  : » تسا نیا  هلمج  نیرتهب  تفگ  اـم  هب  هاـتوک  یلیخ  زین  يوضر  ناـسارخ  ناتـسا 

. میدرک تبحص  وا  اب  شرازگ  هژوس  هرابرد  هک  تشاد  ار  نحص  هب  دورو  دصق  یناریا  نویناحور  زا  یکی  دوشیم . هفاضا  يوبن  مرح  راوز 
مراد تسود  دـشاب . رتـهب  هیقب  زا  دـیاش  نیا  سیوـنب . ار  نیا  تفگ : درکیم ، رورم  دوـخ  نهذ  رد  ار  هلمج  دـنچ  اـیوگ  هک  یتدـم  زا  دـعب 

ار ییوگدماشوخ  ياههچراپ  عوضوم  هک  دندوب  دیرخ  لوغشم  یناریا  مناخ  دنچ  مرح  يوربور  رازاب  رد  نامب .» یجاح  یجاح ، : » دنسیونب
رارق رگا  تفگ : اهنآ  زا  یکی  ماجنارـس  دـهدب . باوج  يرگید  دنتـشاد  تسود  دـندرکیم و  هاگن  دوخ  نارفـسمه  هب  همه  میدرک . حرطم 

راب کی  طقف  نوچ  منکیمن  شومارف  ار  عیقب  هنیدم و  تقو  چیه  نم  دشاب . عیقب  دروم  رد  دیاب  دزادـنیب  رفـس  نیا  دای  هب  ارم  ياهلمج  تسا 
هچراپ نآ  دنـسیونب  عیقب  دروم  رد  اههچراپ  زا  یکی  يور  رگا  میورب . دیاب  مه  زورما  مینیبب و  ار  عیقب  دـنداد  هزاجا  اههدرن  تشپ  زا  مه  نآ 

يزیچ یلو  تسین  زکرمتم  منهذ  نـالا  شتـسار  منادیمن  « ؟ دنـسیونب عـیقب  دروـم  رد  يزیچ  هچ  دـیراد  تسود  میدیـسرپ  مرادیم . هگن  ار 
هب رازاب  نامه  رد  تسا ؟ روطچ  يدمآ » شوخ  عیقب  رئاز  : » دـمآ وا  کمک  هب  اهمناخ  زا  یکی  لاح  نیا  رد  دروایب .» مدای  ار  عیقب  هک  دـشاب 
ربخ ار  هلحم  مامت  شرداـم  تفگیم  دوب و   668 ص : جح 25 ، هدـمآ  رفـس  نیا  هب  راب  نیلوا  يارب  هک  میدروخرب  ناوج  نانطومه  زا  یکی 

اب یتقو  تسنادیم . دوخ  یگدنز  رد  یندشن  شومارف  ياهرطاخ  ار  جح  رفـس  وا  دشاب . یغولـش  زور  شلابقتـسا  زور  درکیم  رکف  هدرک و 
طیحم نیا  زا  جراخ  يزیچ  هب  دوب  مولعم  دـنام . هریخ  هطقن  کی  هب  یتاـظحل  يارب  شهاـگن  میدرک ، تبحـص  شرازگ  عوضوم  هراـبرد  وا 

نفک تدوخ  تسد  اـب  يراد  يدرکیمن  رکف  یتشاد ؟ یـساسحا  هچ  يدـش  مرحم  یتقو  تدوخ  تفگ : هیناـث  دـنچ  زا  دـعب  دـنکیم . رکف 
نهذ يوت  یگدنز  مامت  رد  دـیاب  ندرم  تقو  نیا  مدوب . مندرم  تقو  دای  هب  مدرکیم . هیرگ  طقف  مدیـشوپیم  مارحا  یتقو  نم  یـشوپیم ؟

. یتفگ دش  بوخ  دزادنیب . مدای  هب  ار  مندرم  مراد  تسود  دنسیونب ، نم  يارب  ياهچراپ  تسا  رارق  رگا  دنکن . اطخ  اپ  زا  تسد  ات  دشاب  مدآ 
یگدنز شوپ ، نفک  : » نیا لثم  يزیچ  کی  دنـسیونب ؟ هچ  يراد  تسود  ییوگیم ؟ هچ  میوگیم - . ار  نیا  منزیم و  گنز  مردام  هب  نم 
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یندنامو بسانم  ياهنتم  دروم  رد  نارئاز  رظن  زا  ندش  علطم  يارب  ام  شالت  یـشوپیم ». نفک  مه  زاب  شوپ  نفک   » ای كرابم ... » تدیدج 
هب تشگزاب  رد  دیاش  دوب و  یلبق  رکفت  اب  دیاش  اهنآ  زا  یضعب  هک  ییاه  هلمج  دش . رجنم  مه  رگید  هلمج  دنچ  نتفرگ  هب  اههتـشون ، هچراپ 
مرح میرح  هب  دورو  : » تفگ رگید  كرابم ،» تافرع  رد  تفرعم  هب  ندیـسر  یجاـح ، : » تفگیم یکی  مینیبب . ار  اـهنآ  زا  هنومن  دـنچ  ناریا 
نیا هب  هباشم  ياهلمج  رگید  یکی  كرابم .» نورد  ناطیـش  رب  ندز  گنـس  : » دنـسیونب شیارب  تشاد  تسود  يرئاز  داب .» یمارگ  یهلا  نما 

جاجح زا  یضعب  هک  ییوگدماشوخ  یلومعم  يداع و  هلمج  اههد  رانک  رد  اههلمج  نیا  همه  داب .» یمارگ  نورد  نمیرها  تسکش  : » تفگ
؟ دینیبب ناتلزنم  رد  رس  رب  تشگزاب  رد  ینتم  هچ  دیراد  تسود  امش  روطچ ؟ امـش  ددنبب . شقن  اههچراپ  يور  دناوتیم  دنتفگ  ام  هب  یناریا 
؟ دزادنیب هنیدم  هکم و  رد  ترایز  كاپ  ياهزور  ینم و  رعشم و  تافرع و  دای  هب  ار  امـش  هک  قیمع  نتم  کی  ای  هداس  ییوگدماشوخ  کی 
هک مینک  هیـصوت  ار  ییاهنتم  تسوکین  هچ  دـیناوخب . دورو  ماگنه  هب  ار  نامه  ات  دـییوگب  ناتنازیزع  هب  دیـسر  ناـتنهذ  هب  هچ  ره  دـیناوتیم 

. دراد هگن  نیریش  هزات و  ام  ناج  ماک  رد  هراومه  ار  جح  معط 

«1  » تسین ادخ  لوسر  تنس  جرخ  رپ  همیلو 

سفنت نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يزور  هک  میربیم  هنیـس  هب  ار  ییاوه  میـشکیم و  سفن  هنیدم  رد  هک  تسا  يرخآ  ياهزور 
شدوخ ناتساد  مه  هنیدم  بش  تسا . هنیدم  نامـسآ  هدروخن  تسد  لاح  ات  ربمایپ  نامز  زا  هک  يزیچ  اهنت  اههچب  زا  یکی  لوق  هب  درکیم .

هدنام اهرد  ندش  هتـسب  هب  یتعاس  کی  میورب . رازاب  هب  میـشاب  روبجم  هک  تسین  یتاغوس  دـیرخ و  رگید  ام  زورما  شرازگ  هژوس  دراد . ار 
زا لبق  ار  شتامدـقم  « ؟ هن ای  دـهدیم  همیلو  میـسرپیم  مینکیم و  هدافتـسا  تصرف  زا  دـنکیم . ماـمت  ار  شزاـمن  نارئاز  زا  یکی  و  تسا ،
زا یکی  گرزب  هناخ  رد  میرادن و  ار  گرزب  ياهرهش  موسرم  ياهدنب  دیق و  مینکیم  یگدنز  اتسور  رد  ام  نوچ  مدرک . هدامآ  میایب  هکنآ 

ار رگیدمه  همه  لحم  یلاها  : » دنادیم دوخ  یگدنز  لحم  رد  بجاو  ًابیرقت  لصا  کی  ار  همیلو  وا  میهدیم .» همیلو  لحم  دجـسم  ای  ماوقا 
یلو داد  همیلو  دوـشیم  هک  مراد  لوـبق  . » تسین فارـسا  زا  يریگوـلج  رکنم  لاـح  نیا  اـب  میهدـن » همیلو  رگا  تـسا  تـشز  دنـسانشیم و 
راب کی  تسا . يرورـض  اهیجاح  يارب  ابیرقت  راـک  نیا  متفرگ . نلاـس  متفر  میاـیب  هکنآ  زا  لـبق  تفگ : نارهت  لـها  يرئاز  درکن ». فارـسا 

ار رهـش  لامـش  ياهنلاس  نم  دش . ناموت  رازه  تسیود  نویلیم و  کی  نلاس  هنیزه  جح » يارب  مه  الاح  میتفرگ و  نلاس  نام  یـسورع  يارب 
ار مسارم  مدرک  یعـس  نم  یهدب . دـیاب  ناموت  نویلیم   3 یشاب 4 - هتـشاد  اهنلاس  نآ  رد  نامهم  دشاب 300  رارق  رگا  دنیوگیم  اما  مدـیدن 
ار لـیماف  دارفا  زا  یـضعب  یلو  دـنک  شاـپب  زیرب و  دـهاوخیمن  شلد  يدرف  چـیه  شتـسار  دـش . نیا  هک  منک  رازگرب  روـج  عـمج و  یلیخ 

غارـس اهیجاح  زا  لابقتـسا  مسارم  رد  مه  ار  رتش  نتـشک  یتح  وا  دوب . ناسارخ  ناتـسا  لـها  نارئاز ، زا  رگید  یکی  تفرگ . دـیدن  دوشیمن 
الاب ار  یجاح  ياپ  شیپ  ياهینابرق  دادعت  مدـید  اهاج  یـضعب  رد  یتح  دـننکیم و  یمـشچ  مه  مشچ و  اهیجاح  زا  یـضعب  هنافـسأتم  دراد :
نیا  670 ص : جح 25 ، دـناهدرک . ینابرق  شیاپ  شیپ  رتش  کی  واگ و  ات  دنفسوگ و 2  ات  اًلثم 5  هک  دوش  دنلبرـس  اهدعب  فرط  ات  دناهدرب 
شیپ زور  دنچ  نیمه  میایب و  جح  هب  هکنآ  زا  لبق  تسا : هداد  دوخ  نادنزرف  صوصخ  هب  ماوقا و  هب  یبلاج  روتـسد  هتـشاذگ  نس  هب  اپ  رئاز 
مدوخ مه  ار  نآ  تشوگ  هک  دـینکیم  ینابرق  دنفـسوگ  کی  طقف  دـیروایبرد . اهیزاب  نیا  زا  دـیرادن  قح  متفگ  متـشاد  سامت  هناخ  اب  هک 

هتـسکشرس دـنتفگیم  دـندرکیمن و  لوـبق  لوا  اـههچب  تسا . نم  فرح  قـفاوم  مه  مناـخ  هیجاـح  نیمه . مهدـب ، یناـسک  هچ  هب  منادیم 
دنفسوگ دنچ  رتش و  واگ و  يارب  یلوپ  تسا  رارق  رگا  دشابن . هدنمرش  ادخ  شیپ  مدآ  هک  تسا  نیا  مهم  دندرک . لوبق  ًادعب  یلو  میوشیم 

يوت همقل  راـهچ  هس  رگا  ماهدرک  یعـس  نم  تسا . هدوبن  ملوـپ  هدروآ  جـح  هب  ارم  هک  يزیچ  نآ  نادنمتـسم . هب  مهدیم  ار  نآ  دوـش  هداد 
هب ماهدـمآ  جـح  مه  رگا  دـنامیم . مدآ  يارب  هک  تسا  نیا  مهدـب . وا  هب  همقل  ود  یکی  هک  منک  ادـیپ  مه  ار  یکی  مراذـگیم  مدوخ  ناهد 

نداد رارق  لوغشم  هدرک و  جراخ  لحر  زا  ار  نآرق  هزات  يرئاز  یبنلا  دجسم  فقس  نودب  هطوحم  رد  تسا . هدوب  اهمدآ  نیمه  ياعد  ببس 
هب هک  دراد  نامهم  وا 400  تسا . هدرک  توعد  مه  ار  شناـنامهیم  باـختنا و  همیلو  يارب  ار  ییاـج  مه  وا  تسا . صوـصخم  هسفق  رد  نآ 
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لاح ره  هب  متخادنایم . ملق  زا  ار  اهنیا  زا  مادک  کی  رگا  دوب  تشز  : » دنک یـشوپ  مشچ  مه  شرفن  کی  زا  یتح  دـناوتیمن  شدوخ  هتفگ 
یبناج هب  قح  هفایق  اب  تفرگ  رـصتخم  دـشیم  مییوگیم : یتقو  میـشارتن ». یـضاران  ناـمدوخ  يارب  تسا  رتهب  جـح  مییآیم  هک  راـب  کـی 

اهنآ هب  دـیاب  ار  نیا  دـناهدرک . توعد  رتشیب  مه  ناـمهم   600 دیاش 700 - اهیجاح  زا  یـضعب  دشیمن . رگید  رترـصتخم  نیا  زا  دـیوگیم :
تسد موسر ، زا  یضعب  یلو  منک  جرخ  هفاضا  لوپ  دیآیمن  مشوخ  هک  نم  درک . هدرـشف  ار  زیچ  همه  دیاب  هک  مراد  لوبق  نم  دینیبب  تفگ .

زاب موسر ، بادآ و  مه  زاب  متـسین . نآ  هب  بغار  نادنچ  دیاش  هک  منک  ياهنیزه  مهد و  ماجنا  يراک  هک  دنکیم  مدهعتم  ددنبیم و  ار  نم 
اب دیاب  یک  ات  میاهدرک . دروخرب  عناوم  نیا  هب  اهـشرازگ  نیا  مامت  رد  دـندنبیم . ار  اپ  تسد و  هک  ییاهتداع  مه  زاب  اهتنـس ، زا  یـضعب  مه 

: دهدیم یبوخ  هب  ار  ام  خساپ  نارئاز  زا  یکی  دنوشیم ؟ تاداع  نیا  نیشناج  تسرد  موسر  ینامز  هچ  مینک ؟ ارادم  طلغ  ًاضعب  موسر  نیا 
هب هکنآ  زا  لبق  اهناوراک  تاسلج  رد  دـیاب  تسا . یگنهرف  هدرتسگ  راک  کی  مزلتـسم  نیا  دوشیمن . راهب  لگ  کی  اب   671 ص : جح 25 ،
لاس دنچ  ات  دننک . هدامآ  ار  گرزب  راک  کی  رتسب  دوش و  تبحـص  نارئاز  اب  دوش . مهارف  دـیدج  تکرح  کی  ياههنیمز  دـنیایب  ناتـسبرع 
رازه ات 700  تشوگ 600  لاسما  دوب  هتـشون  رئاز  هک  روط  نآ  اما  تفریم  ردـه  ینم  رد  ینابرق  دـیع  زور  ياهینابرق  ماـمت  تشوگ  شیپ ،

دنچ رد  دوریم و  الاب  دوز  یلیخ  یمالسا  یگنهرف و  راک  نیا  رامآ  متسه  نئمطم  نم  دش . لاسرا  ناهج  نادنمتسم  فرـصم  يارب  یجاح 
یگنهرف راک  کی  اجنیا  دوشن . اهر  ینم  رد  ياهشال  رگید  ات  دنهدیم  رارق  نادنمتـسم  رایتخا  رد  ار  ناشیاه  ینابرق  اهیجاح  مامت  دعب  لاس 

زا دـعب  یجاح  ره  دوش . ماجنا  یگنهرف  راک  کی  دـیاب  مه  همیلو  دروم  رد  داد . هجیتن  دوب و  نآ  ماجنا  يور  مه  رارـصا  دـش ، ماجنا  بوخ 
شوخ ار  ادخ  دنهدب . همیلو  ات  دننکیم  هنیزه  ناموت  نویلیم   5 ات 6 - ماهدینش  نم  یتح  نویلیم و  ود  یـضعب  نویلیم ، کی  ابیرقت  تشگزاب 

یگنهرف راک  کی  دوشیم  دننک . هنیزه  ار  اهلوپ  نیا  اهنآ  دنشاب و  ینادنمزاین  نادنمتـسم و  اهیجاح  نیا  زا  یـضعب  هناخ  رانک  هک  دیآیمن 
ره اهیجاح  زا  مادک  ره  رگا  دیشاب .» هتـشادن  شاپب  زیرب و  یلو  دینکن  شومارف  ار  نآ  تسادخ . لوسر  تنـس  همیلو  : » تفگ اهنآ  هب  درک و 
نآ ناموت . درایلیم  کی  دودح  دوشیم  دننک  عمج  قودنص  کی  رد  ار  ناشرفـس  زا  دعب  یفاضا  ياهجرخ  زا  ناموت  رازه  طقف 10  ام  لاس 

هرفـس دنریگیم ؟ ناماس  دنتـسه  هیزیهج  هیهت  رظتنم  هک  تخب  مد  رتخد  دنچ  دوشیم ؟ داش  میتی  هچب  دـنچ  لد  لوپ  نیا  اب  دـینادیم  تقو 
ندـش یلاـخ  یلاـح  رد  مارآ  مارآ  مرح  یناـمب . یتـسناوتیمن  یتـساوخیم  مه  رگا  دوب . تشگرب  ِتقو  رگید  دوشیم ؟ رپ  هداوناـخ  دـنچ 
اهزور نیا  ینویلیم  ياهجرخ  اب  ردقچ  ادخ  لوسر  ياهتنـس  هک  میدرک  رکف  میدـشیم  جراخ  مرح  زا  یتقو  رای . رادـید  تقو  نایاپ  تسا .

يور دوشب  هک  تسین  يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هنـسح  بادآ  رگید  فلکت و  شیالآ و  زا  يرود  یگداس و  دراد . تواـفت 
یفاضا و ياـهینابرق  زا  رتبجاو  وا  زا  يریگتسد  هک  تفاـی  ار  یمدآ  دوشیم  رتوس  نآ  یمک  دـید . اـههمیلو  زا  یـضعب  نیگنر  ياـهزیم 

! ناج دراپسیم  دراد  بآ  رد  رفن  کی  دینادنخ  داش و  هتسشن  لحاس  رد  هک  اهمدآ  يا  دشاب . همیلو  بش  ینانچنآ  یناهجرخ 

«1  » نامرحُم ییادیش  مارحا و  تاظحل 

نیریـش و ردـقچ  مارحا  تاـظحل  دـننادیم  تسا . ییاـج  هنوـگچ  هنیدـم  جراـخ  هاگتـسیا  دـننادیم  دناهتـشاد  جـح  رفـس  هبرجت  هـک  اـهنآ 
هچ دـناهدرکن  سح  ار  مارحلا  دجـسم  هوکـش  هرجـش و  دجـسم  دـناهدماین و  رفـس  نیا  هب  الاح  ات  هک  ییاهنآ  روصت  اما  تسا ؛ زیگناهرطاخ 
هب یبنلا  دجسم  نحص  رد  دوب . ام  شرازگ  یلصا  هنیمز  اهشـسرپ  نیا  دوشیم ؟ مرحم  ارچ  مرحم  تسیچ و  مارحا  هفـسلف  دشاب ؟ دناوتیم 
مه لوا  راب  : » تفگیم یناجریـس  هلاس  درم 51  نیا  دوب . هدـمآ  رفـس  نیا  هب  راب  کی  لاس 78  هک  مدروخرب  ناجریـس  لها  یلاـسنایم  رئاز 

نفک مدرکیم  رکف  هعفد  نآ  تشاد . مهاوخ  یـسح  هچ  راب  نیا  منادیمن  مدرک . هیرگ  هرجـش  دجـسم  رد  تعاس  کی  مدوب و  یلبق  هنیدم 
یگدنز رد  تشگرب و  زا  دعب  رگا  : » تفگ شدوخ  صاخ  هجهل  اب  دعب  و  ینکیم »؟ ادیپ  یـسح  هچ  یـشوپب  نفک  یتقو  تدوخ  مشوپیم .

هورگ نارئاز  هک  دوب  هدنام  رهظ  ناذا  هب  تعاس  کی  زونه  يوشیم ». مدآ  دـننک ، تشوپ  نفک  دراد  ناکما  هظحل  ره  ینک  رکف  مه  يداع 
هرمع دنچ  هک  ینارهت  رئاز  کی  تشاد . نیشنلد  یندید و  یماحدزا  نیمرحلا  نیب  قیاقد ، نیا  رد  دندمآیم . یبنلا  دجـسم  تمـس  هب  هورگ 
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نم مارحا : مارحلادجسم و  مدیسرپ و  هرجش  دجسم  زا  دادیم . حیـضوت  شرفـسمه  يارب  ار  هتکن  دنچ  دوب ، هدرک  هبرجت  ار  عتمت  جح  ود  و 
يرشحم هچ  ینیبب  يورب و  دیاب  دننکیم . ادیپ  یسح  هچ  تسا  ناشجح  نیلوا  هک  ییاهنآ  میوگب  مناوتیمن  مشاب  مه  نارنخس  نیرتهب  رگا 

رد يروـبجم  هک  تقو  نآ  تسا . لاـمعا  عـقوم  یلـصا  ناتـساد  يوـشیم . یلاـح  هچ  ینکیم  هیرگ  هک  مارحا  زا  لـبق  زاـمن  تقو  تسا و 
رگید دـنکیم ، ساسحا  دـنخرچیم ، ادـخ  هناـخ  رود  هب  هک  یمیظع  تیعمج  نآ  لد  رد  ار  دوخ  ناـسنا  هک  یتقو  نآ  يوش . مگ  تیعمج 

673 ص : جح 25 ، رد  هدش  لح  ار  دوخ  اجنیا  رد  تسا ، رورغم  دوخ  هب  دراد و  اعدا  رازه  شدوخ  رهـش  رد  هک  مدآ  نیا  دنیبیمن . ار  دوخ 
هـشوگ رد  مهدیمن . راعـش  يوشیم  هجوتم  يورب  هک  اجنآ  میوگیم . يدـج  ار  نیا  ایرد . رد  هرطق  کی  دـننام  دـنیبیم ، ناناملـسم  عمج 

هب لوا  راب  يارب  امـش  لثم  مه  نم  هکنیا  متفگ و  مدوخ  ياوه  لاح و  زا  یمک  مدـید  ار  ینارهت  رئاز  کی  یبنلا  دجـسم  ياـضف  زا  يرگید 
میاپ تسد و  داد : ارم  خساپ  دنک  رتیمیمص  ار  اضف  هک  نآ  يارب  مه  وا  متفگ و  شیارب  ار  مندمآ  ناتساد  ماهدز . ناجیه  ماهدمآ و  رس  نیا 
نیا يارب  لاس  مه 20  وت  رگا  رخآ  هن . ای  منامیم  هدنز  میوریم  هرجش  دجسم  تمـس  هب  هک  هعمج  منادیمن  مراد . یبیجع  سح  دزرلیم .

ار مباوج  عیرس  یلیخ  لاس ؟  20 مداد : ناشن  شنکاو  هاگآدوخان  لاس  تفگ 20  یتقو  دشیم . روط  نیمه  تلاح  يدوب  هدـنام  رظتنم  رفس 
دیسر نم  هب  تبون  یتقو  هتبلا  مدوب . رخآ  هورگ  رد  نم  دیسر . نم  هب  تبون  لاس 77  رد  راظتنا  لاس  زا 14  دعب  متشون و  مسا  لاس 63  داد :
رگید لاس   5 دنتفگ : نم  هب  دیرخ . نم  زا  ار  شیف  ترایز  جـح و  نامزاس  میایب . رفـس  نیا  هب  مرـسمه  اب  متـساوخیم  مدوبن . اهنت  رگید  هک 

ار هکم  منیبب ، ار  هنیدـم  هک  مرظتنم  لاس 63  زا  نم  نیاربانب  میایب . ات  مدـنام  رظتنم  لاـس  لاس 6  ياـج 5  هب  مدرک . ربص  مه  زاـب  نک ، ربص 
تخـس یلیخ  منکن . هتکـس  رفـس  عقوم  مبظاوم  دینک  رواب  منادب . بوخ  ار  مدوخ  لاح  دیابن  هک  دـینک  لوبق  موش . مرحم  تاقیم  رد  منیبب و 

لوق مدوخ  هب  مدـنبیم  مارحا  یتقو  مهاوخیم  مدرگرب . نارهت  هب  موش و  یعقاو  یجاح  هک  تسا  نیا  میوزرآ  طقف  راـظتنا . همه  نیا  تسا 
 .... مهاوخن ار  مدرم  دب  مرواین و  هناخ  هب  مارح  لوپ  مروخن ، ار  یسک  قح  منکن ، ملظ  مدرم  هب  متشگرب  یتقو  هک  مهدب 

«1  » تسا هنیدم »  » اجنیا دیراذگب ...  مدق  مارآ 

رنه يوهایه  ریـسا  ناتلد  مشچ و  دـینکن و  هاگن  شیوراب  جرب و  اهامن و  گنـس ، راوید ، رد و  هب  تسا . هنیدـم  اـجنیا  دـیراذگب . مدـق  مارآ 
یلص ربمایپ  شمدرم  نامیا  رهم و  رانک  رد  هک  تسا  يرهـش  اجنیا  دربن . ورف  دوخ  ماک  رد  دعلبن و  ار  امـش  هتینردم  ياغوغ  دوشن . يرامعم 

ياـهزور نیرتنیریـش  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  تفاـی و  ماـیتلا  بطحلا » ۀـلامح   » ياـهراخ زا  یـشان  ياـهمخز  تفرگ ، مارآ  هلآ  هـیلع و  هللا 
رطاخ هب  شیاـهاپ  دیـسر ، رهـش  نیا  هب  هداـیپ  ياـپ  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ار  زور  نآ  دـینکن  شومارف  دـنارذگ . اـجنیا  ار  شا  یناگدـنز 

یلص ربمایپ  زور  نآ  دیکچیم ، نوخ  شیاهکرت  اهلوات و  زا  دوب و  هدز  لوات  هتشادرب و  كرت  يرتمولیک  دصراهچ  زارد  هار  کی  شیامیپ 
هللا یلـص  ربمایپ  رتخد  همطاف  ربمایپ ؛ ناسک  نیرتزیزع  هک  ومه  دیـشک ، شوغآ  رد  ار  وا  مامت  یناـبرهم  اـب  هآ و  کـشا و  اـب  هلآ  هیلع و  هللا 
ایآ دروآ . هنیدم  هب  تمالس  هب  هدروخ  مسق  نانمشد  هوبنا  نایم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  همع  همطاف  دسا و  تنب  همطاف  هلآ ، هیلع و 
هب ار  نامیا  نامه  ینعی  نامتناما  هرذ  كدـنا  تاینمت ، سوه و  يوه و  رکـشل  نازابرـس  تناید ، نانمـشد  هوبنا  نایم  زا  ناشیا  وا و  وت ، نم ،

نیمه زا  ایآ  دکچیم و  یکـشا  نامهتـسکش  ياهبلق  كرت  زا  دورو ، ماگنه  ایآ  میاهدروآ ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  تمالس 
، میدـنبب ار  اهمـشچ  دـینکن ! هلجع  دوب ؟ دـهاوخ  رهـش  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتوکلم  تاـجانم  هدنونـش  نامیاهـشوگ  كرت ،
زا هتسخ  ربمایپ  هک  زور  نآ  تسین  يدایز  نامز  لاس . طقف 1425  میدرگرب ؛ هتشذگ  هب  یمک  مینک ، یلاخ  ریغ  يادص  هچره  زا  ار  اهشوگ 

دیسر و کچوک  رهش  نیا  ياهناتسلخن  رانک  هب  دنک  یط  هاگهانپ  نآ  هب  راغ  نیا  زا  هنایفخم و  ههاریب و  زا  ار  نآ  دوب  راچان  هک  يزارد  هار 
عیـسو و ياهنابایخ  نودـب  شیاهنامتخاس ، اهجرب و  نودـب  اما  مینیبب  ار  هنیدـم  دودز . شنت  زا  ار  هار  یگتـسخ  تینما ، شمارآ و  ساـسحا 

اما هدش ، هدنار  دوخ  راید  زا  هانپ و  یب  ریقف و  باوخ  دجسم  نانمؤم  نامه  هفـص ؛ باحـصا  توسک  رد  هنیدم  شیاهلته . نودب  شنردم و 
. دندرک تشپ  اهیفام  ایند و  رب  ناش  هنسرگ  ياهمکش  نامه   675 ص : جح 25 ، اب  ناشهنهرب و  ياهاپ  نامه  اب  هک  نامیا  زا  ولمم  ياهبلق  اب 
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نآ هارمه  دـسریم و  شوگ  هب  رود  زا  ینارتش  گنز  يادـص  دـینک  هجوت  یمک  طـقف  دـیدنبب و  ار  ناتمـشچ  رگا  دـیهد ! ارف  شوگ  یمک 
لاـح نیا  رد  و  دیونـشیم . دـندوب ، هداد  تسد  زا  دـحا  دربن  رد  ار  ناشنارـسمه  ناردارب و  ناردـپ و  هک  یناـکدوک  ناـنز و  هیرگ  يادـص 

زا رتـش  دوـب و  هداـهن  نآ  يور  رب  ار  شنارـسپ  يو و  هزاـنج  شرـسمه  هک  هاـگنآ  دینـش  ناوـتیم  ار  حوـمج  نـب  ورمع  رتـش  هرعن  يادـص 
بش یکیرات  رد  هک  تسین  مالسلا  هیلع  یلع  ناکدوک  مارآ  هیرگ  يادص  نیا  ایآ  رتمارآ ! یمک  درکیم . عانتما  هنیدم  هب  يو  ندنادرگزاب 
هنابش ياههمزمز  ناتدوجو  دنمهوکش  ربونص  رد  ناتیاهناج و  رد  و  ار ، ابیز  ياهانب  نیا  دینک  اهر  دننکیم ؟ عادو  راب  نیرخآ  يارب  ردام  اب 
نامیا توهبم  ار  یناهج  ناشیادخ  هب  هدرپس  ياههمجمج  اب  ناشنامیا و  زا  ولمم  ياهبلق  اب  هک  دـیروآ  رطاخ  هب  ار  يراکادـف  نمؤم  نارازه 
دنویپ يارب  ناهج ، ناج  اب  لاصتا  يارب  اجنیا  میاهدـمآ  میاهدـماین ، تراجت  یمک  مه  دـیاش  تحایـس و  يارب  اجنیا  یجاـح ! دـندرک . دوخ 

تیناقح تابثا  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  راوتـسا  ياهلالدتـسا  يادـص  ات  میاهدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  حور  ناج و  اب  ندرک  رارقرب 
هارمه هب  شناـمیا ، وـلع  و  شتفارـش ، تماهـش و  شعـضاوت ، دـبعت و  شتیدوـبع ، صـالخا و  شایگنادرم  توـتف و  حور  هارمه  هب  مالـسا 

هللا یلص  یبنلا  دجـسم  رانک  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  روضح  میمـش  مینک و  كرد  هتـشذگ  زا  رتشیب  یکدنا  دیاش  ریذپانفصو ، یتعاجش 
فاص و یبنلادجـسم  عیقب و  نیب  کـنیا  هک  مشاـه ، ینب  هلحم  ياـههچوک  رد  ینادیم  یجاـح ، مینک . مامـشتسا  ادهـش  روبق  هلآ و  هیلع و 
اب باختنا  نیرتابیز  نیرتگرزب و  رگید  يزور  اههچوک  نامه  رد  دنارذگ و  ار  شیاهزور  نیرتاهنت  یلع  يراگزور  تسا  هدـش  شرفگنس 

ینب هلحم  رد  ربمایپ  يزور  رگا  نکن  شومارف  یجاح ، دز . مقر  رـشب  تایح  رد  ار  خیرات  ياهزور  نیرتروشرپ  تلادـع ، هنـشت  مدرم  موجه 
مالسلا هیلع  نیسح  رگید  يزور  تسشنیم و  تدابع  هب  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  شربکا  طبـس  رگید  يزور  تشاد ، دش  دمآ و  مشاه 

جح 25، دنتشادیمرب . ماگ  اههچوک  نیا  رد  تیالو ، هب  يرادافو  هولج  نیرتهوکـشاب  مالـسلا ، هیلع  سابع  مالـسلا و  اهیلع  بنیز  هارمه  هب 
باجعا دنکن  ار ، یگنس  ياهانب  نک  شومارف  تسا . هدنکآ  نیدجاسلا  دیس  دوجو  رطع  میمـش  زا  رهـش  نیا  ياههچوک  یجاح ،  676 ص :

ینک و شوـمارف  لـالح  قازترا  هار  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  ملع  رقاـب  شـالت  دـیامن و  دوـخ  ینهذ  ياهدـنب  دـیق و  ریـسا  ارت  نآ 
ياهباب ندـش  هدوشگ  شگرزب  حور  زا  يراگنا و  هدـیدان  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  قداص  هدرتسگ  میلعت  سلجم  يزروشناد و 

هب ار  تقو  مالسلا ، هیلع  مظاکلا  یـسوم  جنر  رپ  روضح  زا  يدوهـش  تفایرد  ياج  هب  تسا  فیح  یجاح ، ینکن . بلط  ار  تناید  شناد و 
هب ار  تیونعم  افـص و  همه  نآ  دـمآ و  سوط  غاب  هب  يزور  دـنچ  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  رگا  نکن  شومارف  ینارذـگ . تلاطب 

همئا روبق  رب  اهراب  دـنارذگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مرح  رانک  رد  مشاه  ینب  هلحم  نیمه  رد  ار  لاسود  هاـجنپ و  دروآ ، هارمه 
دورب تدای  ادابم  یجاح ، درک . يرپس  اجنیا  ار  شایناوج  تیلوفط و  ياهلاس  مالسلا  هیلع  شداوج  تسـشن و  هحتاف  هب  مالـسلا  مهیلع  عیقب 

رد یگمه  یماع  ملاع و  زا  هعیـش ، يوت  نم و  هک  ناـمه  دنیـشنیم ، تداـبع  هب  هک  تساـهلاس  مالـسلا  هیلع  تما  يدـهم  رهـش  نیا  رد  هک 
اجک هب  یباـیرد  اـت  اـشگب  لد  هدـید  دـنبب و  رـس  مشچ  یجاـح ، ةدـیمحلا .» ةرغلاو  ةدیـشرلا  ۀـعلطلا  ینرأ  مهللا   » هک میتسه  شیور  راـظتنا 

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ۀنیدم  تسا ؛ هنیدم  اجنیا  ياهدمآ .

«1  » زار مرحم  اب 

سونایقا زا  ار  نامتفرعم  كانـشطع  ياهبل  ناشچب و  نامروجهم  ياههقئاذ  هب  ار  جـح  توالح  ایادـخ ! یعاجـش  يدـهم  دیـس  زا  یتاـجانم 
وت رگا  ایادخ ! نک . تیانع  لامک  مامت و  یتفرعم  ار  ام  تسا . لامک  مامت و  یتدابع  جح ، ایادخ ! راذـگم . بیـصن  یب  جـح  سانـشان  نارک 
هک زا  ییاـشخبن ، وت  رگا  و  میزیواـیب ؟ اـجک  هب  يریگن ، تسد  وت  رگا  مینک ؟ بلط  هک  زا  ینکناـطع ، وـت  رگا  میزوماـیب ؟ هک  زا  يزوماـین ،

و میریگیم ؟ هک  زا  هقرخ  مییوـشیم ؟ هچ  زا  تسد  میوـشیم ؟ هچ  زا  یهت  هک  نک  نامرایـشه  مارحا ، ماـگنه  هب  ایادـخ ! مـینک ؟ رافغتـسا 
تیدوبع و ساـبل  زاـس و  یلاـخ  يویند  تاـنیعت  تاـقلعت و  همه  زا  ار  ناـمدوجو  مارحا ، ماـگنه  هب  ایادـخ ! میراد ؟ ور  شیپ  ار  هک  رادـید 
نتخوس و زومایب و  یقـشاع  ام  هب  تسوت . هناخ  عمـش  رود  هب  راو  هناورپ  نتـشگ  هک  راگنا  فاوط ، ایادخ ! ناشوپب . نامنت  رب  ار  تا  یگدنب 
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ار ناگتشرف  شدرگ  هک  نک  اطع  یمشچ  ام  هب  فاوط ، ماگنه  هب  ایادخ ! ندش . انف  نتـشگ و  لصو  زومایب و  كولـس  ام  هب  ندش . رتسکاخ 
رد ار  نامیاقآ  ماما و  هک  نک  اطع  یتریـصب  مشچ  ام  هب  ایادـخ ! مینک . فاوط  نامناج  اـب  میراذـگ و  ورف  ار  نت  مینیبب و  شرع  روحم  لوح 

، دهد تسد  وت  اب  هک  یسک  ایادخ ! میزیوایب . شنماد  هب  هک  یتیالو  تسد  میسانشب و  ار  شترضح  هک  یتفرعم  لد  مینیبب و  تاهناخ  فاوط 
دیاسیمن رس  یتب  چیه  ياپ  هب  دنک ، تعیب  وت  اب  هک  یسکو  دنکیم  وت  ریغ  زا  لد  دراپسب  وت  هب  لد  هک  یسک  و  دیوشیم ، وت  ریغ  زا  تسد 

مالتسا تفرعم  ار  ام  ایادخ ! دراپسیم . وت  هب  ار  شا  یتسه  دهدیم و  فک  زا  رایتخا  هدارا و  نانع و  درآ ، فک  هب  ار  وت  نماد  هک  یسک  و 
نیا هب  ام  تسا .  678 ص : جح 25 ، یگدـنب  عون  نیرتنیریـش  نیا ، تسا و  یگدـنب  یتسود و  ماقم  لیلخ ، میهاربا  ماقم  ایادـخ ! نک . اطع 
مزمز دننامه  یتقیقح  ملع  ایادخ ! ینیچرب . ار  اهباجح  ینیزگرب و  دوخ  یتسود  هب  زین  ار  ام  وت  هک  میراذگیم  میهاربا  ياپ  ياج  رـس  دیما ،
مزمز نوچمه  ار  تمکح  ایادـخ ! زاـس . باریـس  تدوخ  مزمز  لـالز  زا  نک و  زاـین  یب  هدولآ  مولع  زا  ار  اـم  تسوـت . بناـج  زا  یـششوج 

ره رد  مادم  ییاتـسیا  تساجر و  فوخ و  نایم  یعـس  هورم ، افـص و  نایم  یعـس  هک  زومایب  ام  هب  ایادـخ ! ناشوپب . نامدوجو  زا  تاهنادواج 
، ياهداد رادـید  هدژم  هک  نوـنکا  مـیاهدرک . ریـصقت  بـلط ، یعـس و  رد  هـک  تـسا  يرمع  ایادـخ ! تـسا . یگدـنز  لاـمعا  نـالطب  مادـک ،

انیقی وت  میدمآرد ، تاقیم  هب  میدش و  رضاح  يدوب ، هتشاذگ  هک  يرارق  رـس  رب  ام  ایادخ ! میزابب . رـس  میناشفیب و  تسد  هک  هد  نامتـصخر 
!؟ میـشاب هدیدن  نیا  زا  شیپ  رگا  میـسانشب  ار  وت  هنوگچ  ینکیمن . فلخت  داعیم ، رد  يدعولا و  قداص  هک  ياهدمآ  هاگرارق  هب  ام  زا  شیپ 

نامیاهمـشچ باق  نانچمه  میدرگرب و  ینم  زا  هک  دنکن  تسا ؟ رادید  يانیـس  تسا ؟ ملکت  روط  تسوزرآ ؟ هاگیلجت  ینم  هن  رگم  ایادـخ !
زا میدنبیم ، وا  رب  هک  ياهرجنپ  ره  دنکیم و  دصر  رگید  يرد  مینکیم ، دس  ناطیش  رب  هک  رد  ره  ایادخ ! دنامب . یلاخ  بوبحم  ریوصت  زا 

! ایادخ ناسرب . تتـسد  هب  ار  نامتـسد  درادن . ناطیـش  یمر  ناوت  ام  لد  تسد و  دشابن ، وت  تیانع  تسد  رگا  دنکیم . رب  رـس  رگید  ینزور 
هوک مادـک  هب  وگب  تسا ، ینارت » نل   » گنهآ ار  وت  نانچمه  رگا  يوط . سّدـقم  يداو  کنیا  تاقیم . کـنیا  ینم . کـنیا  تاـفرع . کـنیا 

679 ص : جح 25 ، ریگب . اهب  هب  ار  نامناج  تسا . هتفرگ  رادید  هناهب  ناملد  ایادخ ! مینیبب ؟ هللاۀـیقب  لامج  رد  ار  وت  رون  یلجت  ات  مینک  هاگن 
682 ص : جح 25 ، يربهر  مّظعم  ماقم  اب  جح  نارازگراک  رادید  يربهر  مّظعم  ماقم  اب  جح  نارازگراک  رادید   681 ص : جح 25 ، ریواصت 
ص: جح 25 ، هیقف  ّیلو  هدنیامن  ینارنخـس  هعمج و  زامن  رد  نارئاز  تکرـش  هیقف  ّیلو  هدـنیامن  ینارنخـس  هعمج و  زامن  رد  نارئاز  تکرش 

هدنیامن دورو  هرّونم  هنیدم  هب  هیقف  ّیلو  هدـنیامن  تمیزع   684 ص : جح 25 ، جح  هزوم  هاگشیامن  حاتتفا  جح  هزوم  هاگـشیامن  حاتتفا   683
ص: جح 25 ، هنیدم  هثعب  رد  یمومع  ینارنخس  هسلج  هنیدم  هثعب  رد  یمومع  ینارنخس  هسلج   685 ص : جح 25 ، هرّونم  هنیدم  هب  هیقف  ّیلو 

نیمرحلا نیب  هرّونم ، هنیدم  لیمک  ياعد  مسارم   687 ص : جح 25 ، هثعب  رد  یمومع  ینارنخس  هسلج  هثعب  رد  یمومع  ینارنخس  هسلج   686
لیمک ياعد  مسارم  نیمرحلا  نیب  هرّونم ، هنیدـم  لیمک  ياعد  مسارم   688 ص : جح 25 ، نیمرحلا  نیب  هرّونم ، هنیدـم  لیمک  ياعد  مسارم 

نازابناج ناوراک  اب  هیقف  ّیلو  هدنیامن  رادید  نازابناج  ناوراک  اب  هیقف  ّیلو  هدـنیامن  رادـید   689 ص : جح 25 ، نیمرحلا  نیب  هرّونم ، هنیدـم 
جح 25، هنیدم  يزکرم  هناخزپشآ  زا  هیقف  ّیلو  هدنیامن  دیدزاب  هنیدم  يزکرم  هناخزپشآ  زا  هیقف  ّیلو  هدـنیامن  دـیدزاب   690 ص : جح 25 ،
یکشزپ و تأیه  ناتسرامیب  زا  هیقف  ّیلو  هدنیامن  رادید  نارامیب  تدایع  یکشزپ و  تأیه  ناتـسرامیب  زا  هیقف  ّیلو  هدنیامن  رادید   691 ص :
خیرات و هدنیآ   » شیامه هنیدم  هثعب  رد  نآرق » رظنم  زا  يدهم  ترضح  روهظ  خیرات و  هدنیآ   » شیامه  692 ص : جح 25 ، نارامیب  تدایع 
رد يرْمَع  ياقآ  تفایـض  هرّونم  هنیدم  رد  يرْمَع  ياقآ  تفایـض   693 ص : جح 25 ، هنیدم  هثعب  رد  نآرق » رظنم  زا  يدـهم  ترـضح  روهظ 

مسارم  695 ص : جـح 25 ، تافرع  رد  نیکرـشم  زا  تئارب  مسارم  تافرع  رد  نیکرـشم  زا  تئارب  مسارم   694 ص : جح 25 ، هرّونم  هنیدـم 
نالوؤسم رادید  هیقف  ّیلو  هدنیامن  اب  نیچ  هثعب  نالوؤسم  رادید   696 ص : جـح 25 ، تافرع  رد  هفرع  ياعد  مسارم  تافرع  رد  هفرع  ياعد 

هیقف ّیلو  هدنیامن  اب  نیچ  هثعب 
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لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
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دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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